ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавне набавке велике вредности
Број: ЈНОП 01/2018 ОД
Дана: 05.02.2018. године
Предмет: Достава одговора 1
Комисије за ЈНОП 01/2018
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку велике вредности, ЈНОП 01/2018 –
Уступање људских ресурса, на питања која су примљена до 05.02.2018.год. до 12.00 сати. У
прилогу наручилац објављује питања и одговоре. Одговори су саставни део конкурсне
документације.
Одговори и обавештење су објављени на сајту ЈКП „ЧИСТОЋА“, www.cistoca.co.rs и на
сајту Управе за јавне набавке.

Предмет: Питања
1. Који је рок важности понуде?
2. Да ли тражени сертификати морају бити издати од акредитованих установа?
3.Уколико је одговор НЕ, да ли прихватате сертификате издате рецимо од било које
посластичарнице која наравно није акредитована?
4. Неопходно је да с обзиром да нема обрасца Структура цене који би исказао провизију у
проценту и у динарима да будете прецизни:
5. На који износ или количину се даје проценат и вредност у динарима:
- Бруто 2 зараде(уговори о раду) са минималном нето ценом рада по 1 раднику, односно
провизија за годину дана на бруто2 за 30 радника или дајте неки други прецизан износ као
бисмо правилно сачинили понуду?
6. Да ли се приликом давања понуде(и током извршења набавке) обрачунава бруто 2
зарада(радни однос) или за лица ван радног односа?
Предмет: Одговор
1. Одговор на ово питање вам се налази у Обрасцу 5, под бројем 5.16 ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ
РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ.
2. Морају бити издати на основу Закона о стандардизацији ("Сл.гласник РС", br. 36/2009 i
46/2015). Понуђач је дужан да у току трајања Уговора продужава важност сертификата
уколико рок важности истекне и да нас обавести о истом.

3. Одговор на ово питање је исто као и за питање под бројем 2.
4. Провизија се исказује у динарима за све ангажоване извршиоце и за све је иста и фиксна.
Нетражимо провизију у процентима.
5. Износи у Обрасцу 6 за ЈН ОП 01/2018 – Уступање људских ресурса, се исказују у
динарима, а не у процентима.
Избор између благовремених понуда понуђача, а које су одговарајуће и прихватљиве, врши
се на основу критеријума најнижа понуђена цена, што је у овом случају укупна провизија на
годишњем нивоу за 30 извршилаца (Образац 6 – Структура цене).
6. Понуђач поступа у складу са својом пословном политиком.
Давалац услуге је у обавези да ангажованим лицима редовно исплаћује износе месечних
зарада са припадајућим порезима и доприносима и да Наручиоцу редовно доставља доказе о
исплати обавеза (извод пријаве ППП-ПД). Докази о исплати зарада са припадајућим
порезима и доприносима понуђач је у обавези да достави у року од 2 дана од исплате.
Приликом давања понуде у Обрасцу 6, Наручилац захтева износ провизије по ангажованом
лицу и укупну вредност провизије за 30 ангажованих лица на годишњем нивоу.
Комисија за ЈН ОП 01/2018
ЈКП Чистоћа Сомбор

