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Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у 

поступку јавне набавке 2020/16 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговорe на постављeнa питањa у поступку јавне 

набавке услуга: Услуге чишћења зграда Градске општине Савски венац у ул. Кнеза 

Милоша бр. 47, 69 и 99 , ЈН 2020/16 

 

Питање 1: У погледу додатних услова (финансијски капацитет) захтевате да је Понуђач 

у периоду од најдуже три године (2017, 2018, 2019) остварио пословни приход у износу 

од 11.000.000,00, а као доказ захтевате Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 

2017, 2018. и 2019 година или Биланс успеха за 2017, 2018. и 2019. годину. 

Подсећамо да је рок за доставу коначних финансијских извештаја за претходну годину, 

2019. годину, 30.6.2020. године, те тако постоји основана бојазан да понуђачи нису у 

могућности да доставе тражено за 2019. годину. 

Молим да измените конкурсну документацију у том делу. 

Одговор 1: Конкурсном документацијом је постављен услов Финансијског капацитета 

којим се тражи „да је понуђач у периоду од најдуже претходне три године (2017, 2018, 

2019) остварио пословни приход у износу од 11.000.000,00 динара“. Пословни приход у 

овом износу је тражен за период 2017, 2018, 2019 године. Потенцијални понуђач ће 

доказати и испунити услов ако је остварио пословни приход у том износу кумулативно 

гледано у овом периоду. Наручилац ће прилагодити конкурсну документацију како би 

омогућио свим потенцијалним понуђачима да припреме понуду у складу са чланом 61. 

став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

Питање 2: У делу конкурсне докумнетације 9.1. – Захтеви у погледу начина, рока и 

услова плаћаеа, наводите рок плаћања до 45 дана. 

Молимо да дефинишете минималан рок плаћања. 

Одговор 2: Наручилац је прописао рок плаћања обавеза насталих по уговору, што је у 

складу са чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015), којим се дефинише рок за 

плаћање обавеза насталих између привредних субјеката и дужника-јавног сектора. 

 

Питање 3: У вези обавезног обиласка објекта, молимо вас да измените овај услов у 

могућност обиласка објекта, с обзиром да иста не може бити обавеза већ могућност за 

понуђаче. Обилазак објекта не може бити услов прихватљивости понуде и о томе 

постоји Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

(Решење бр. 4-00-85/2016 од 15.3.2016. године). 

Одговор 3: Обилазак локације је неопходан како би потенцијални понуђачи увидели 

стање објеката у којима услуге чишћења треба пружити и како би саставили своје 

понуде на адекватан и примерен начин предмету јавне набавке. Напомињемо, да ни у 

једном делу конкурсне документације није наведено да ће се понуда одбити као 

неприхватљива уколико понуђач не достави Изјаву о обиласку локације, нити је 
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обилазак локације услов за прихватљивост понуде нити то може бити сходно 

одредбама Закона о јавним набавкама.  

 

Питање 4: У делу додатних услова за пословни капацитет, предвидели сте између 

осталих и услов поседовања сертификата ISO 22301 – стандард система управљања 

континуитетом пословања, за делокруг услуга чишћења зграда / пословног простора 

или одговарајуће. 

Сматрамо да је захтев Наручиоца у овом делу неоправдан, јер предметни стандард – 

сертификат није у логичкој вези са предметом јавне набавке и без оправданог разлога 

исти ограничава конкуренцију. Поред наведеног, не видимо у конкурсној 

документацији и техничкој спецификацији, из ког разлога Наручилац сматра да 

понуђачи који се баве услугама одржавања хигијене (и то у овом случају екстерним 

вршењем услуге) треба да поседује наведени сертификат. У вези наведеног постоје 

одлуке у погледу других сертификата (који такође нису у логичкој вези са предметом 

јавне набавке), чије је прописивање у додатним условима Републичка комисија за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, оценила као супротне одредбама ЗЈН 

(Решења бр. 4-00-1097/2015; 4-00-1855/2016). 

Молимо вас да извршите измену конкурсне документације, брисањем захтева за 

спорним додатним условима. 

Одговор 4: Наручилац прихвата се сугестију потенцијалног понуђача и извршиће ће 

измену конкурсну документације. 

  

 

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и 

обавезни су за све понуђаче. 


