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Предмет: Питања и одговори за набавку услуга
ЈНМВ бр. 09 / 2016 Набавка услуга чишћења апотека
Питања бр. 1.
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈНМВ бр. 08 / 2016”
Поштовани,
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), упућујемо Вам захтев за додатним
информацијама и појашњењима, у вези припремања понуде за јавну набавку
услуга бр. ЈНМВ бр. 08 / 2016:
1. Молимо Вас да измените постављени услов, који се односи на обавезу
достављања „полисе осигурања од последица несрећног случаја за запослене
извршиоце”, из разлога што у складу са позитивним законским прописима,
послодавац није дужан да осигура запослене од последица несрећеног случаја,
већ је дужан да их осигура у складу са позитивним прописима који регулишу
обавезно осигурање (што подразумева и здравствено осигурање свих запослених).
Наручилац, у овој фази поступка, уместо постављеног услова, може да захтева да
понуђачи поседују полису осигурања за штету коју запослени причине трећим
лицима у обављању делатности, јер је то у складу са ЗЈН, и то у смислу логичке
повезаности овако одређеног услова са предметом јавне набавке (осигурање за
наручиоца да ће свака евентулано настала штета према наручиоцу или трећим
лицима, приликом вршења услуге, бити надокнађена из осигуране суме).
2. Молим Вас да прецизирате да ли понуђачи требају да уписују у Обрасцу понуде
(на стр. 24/32 конк.док.) неки податак у продужетку у празним колонама, где стоји
„Услуга чишћења апотека” и “Напомена : Квалитет извршених услуга мора бити у
складу са позитивним законским прописима; Наручилац задржава право да изврши
евентуалну корекцију радних сати у зависности од стварних потреба”?
3. Молимо Вас да дефинишете који је минимални број извршилаца које понуђач
којем буде додељен уговор, мора да ангажује на извршењу предметне услуге?
Питање упућујемо, посебно из разлога што у моделу уговора у члану 5. (стр. 26/32
конк.док.) захтевате уношење податка о броју извршилаца који ће битит
ангажовани на извршењу услуге?

4. Да ли непосредни извршиоци услуге, понуђача којем буде додељен уговор, могу
бити ангажовани код даваоца услуге и по другом правном основу у складу са
Законом о раду (тј. по Уговору о привременим и повременим пословима, Уговору о
допунском раду и др.)?
Одговор бр.1:
Наручилац ће изменити додатне услове и објавити измењену конкурсну
документацију.
Одговор бр. 2.
У Обрасцу понуде (на стр. 24/32 конк.док.) / у делу „Услуга чишћења апотека” и
“Напомена : Квалитет извршених услуга мора бити у складу са позитивним
законским прописима; Наручилац задржава право да изврши евентуалну корекцију
радних сати у зависности од стварних потреба” /
потребно је уписати само «да» , да је понуђач сагласан са наведеним захтевима.
Одговор бр.3.
Наручилац мења Конкурсну документацију тако што у Поглављу VIII Модел
уговора, у члану ставу 3. иза речи извршиоца:
додаје :
«(минимум 2)»
Одговор бр.4.
Да, непосредни извршиоци услуге, понуђача којем буде додељен уговор, могу бити
ангажовани код даваоца услуге и по другом правном основу у складу са Законом о
раду (тј. по Уговору о привременим и повременим пословима, Уговору о допунском
раду и др.).
Обавеза је да :
• извршиоци услуга морају да изврше санитарни преглед пре почетка
пружања услуге код Наручиоца и да то документују овереном санитарном
књижицом.
Комисија за јавну
набавку
ЈНМВ 9 / 2016

