ПИТАЊА „ЛАНИВА “ доо од 21.09.2017. године
и ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈНМВ 14/2017, услуге
чишћења

Питање 1
Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну услугу,
морају узети у обзир минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 рсд нето?
Одговор на питање 1
Наручилац не захтева да понуђачи приликом калкулације цене за предметну услугу морају
узети у обзир минималну цену рада.
Питање 2
Да ли ће Наручилац дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада?
Одговор на питање 2
Наручилац неће дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада.
Питање 3
Да ли је у току важења уговора могуће усаглашавање цене са растом индекса
потрошачких цена?
Одговор на питање 3
У току важења уговора није могуће усаглашавање цена са растом индекса потрошачких
цена.
Питање 4
Да ли извршиоци понуђача којем буде додељен уговор морају бити у радном односу или
могу бити ангажовани и по другом правном основу у складу са Законом о раду?
Одговор на питање 4
Додатним условима у Конкурсној документацији предвиђено је да понуђач мора
располагати довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање 15 запослених
ангажованих по основу уговора о раду или ангажованих на други начин у складу са
законом.
Питање 5
Објаснити која је разлика да ли понуђач предметну услугу врши или је извршио по 1,2,5
или 55 уговора, уколико и по једном уговору уредно обавља услугу и у складу са истим је
вредност услуга већа од износа датог у понуди понуђача по предметној јавној набавци?
Одговор на питање 5
Сматрамо да ће наручилац испуњењем овог услова изабрати понуђача који ће у
квалитативном и квантитативном смислу бити способан да одржава хигијену у објекту
наведене структре и величине.

У вези са датим предлогом у тачки 6. изражавамо сагласност са истим, који ће се узети у
разматрање у припреми конкурсне документације у следећој години, а у вези са датим
предлогом у тачки 7. обавештавамо вас да је чланом 11. Уговора регулисана обавеза
накнаде штете.
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