
Питање 1: 

Предмет: Разјашњење конкурсне документације за ЈНВВ бр. 02/2020 

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у моделу Уговора у члану 2. став 
4. стоји: „ Уговорне стране су сагласне да је уговорена цена (вредност) фиксна за цео 
период важења уговора“. 

У обрасцу структуре цене стоји да је „захтев Наручиоца најмање 14 извршилаца“. 
Понуђаче у формирању цене лимитира процењена вредност (јавно доступни податак), а 
Наручилац захтева одређени број извршилаца (14 извршилаца), како је у Републици 
Србији пракса да се бар једном годишње усклађује минимална цена рада тако (изабрани) 
Понуђач може бити у законском проблему да понуђена цена не покрива минималну цену 
рада. 

Молим Вас да у складу са вашим захтевом из обрасца структуре  цена промените овај 
члан уговора и да се цена коригује у складу са растом минималне цене рада.  

Одговор: 

Наручилац у конкурсној документацији није поставио захтев да понуђач зараду или 
накнаду за рад ангажованих лица, односно понуђену цену опредељује према висини 
минималне цене рада, нити који удео у понуђеној цени мора да чини зарада, па нема 
основа да се уговори измена укупне и месечне цене услуге у зависности од измене 
минималне цене рада. Понуђач зараду, односно накнаду за рад ангажованог лица 
опредељује самостално и при том има могућност да тај износ утврди имајући у виду и 
чињеницу да се за сваку календарску годину утврђује висина минималне цене рада. 

Наручилац није лимитирао, нити на било који начин условио понуђача како и у ком 
износу да определи зараду или накнаду за рад ангажованих лица. 

Питање бр. 2

           С обзиром да сте, у захтеву техничког капацитета у оквиру Конкурсне документације 
(страна 8) у оквиру јавне набавке ЈНВВ 02/2020, тражили ротациону сингл диск машину 
минималне тежине 50кг, постављам следећа питања: 

1. Имајући у виду да водећи светски произвођачи сингл диск машина као што су 
Tennant (30кг), Cleanfix (30кг), Ghibli (43кг), Columbus (40кг), Nilfisk (37кг) као и 
многи други, прозводе сингл диск машине мање тежине, а које ми поседујемо, 
молимо да нам одобрите коришћење поменутих машина посебно зато што 
додавањем четке или носача филца(2-4кг) као и неопходног танка за воду (8-12 
литара), радна тежина машине прелази 60кг. 



2. Уколико ваш одговор на прво питање буде негативан, молимо да нам одобрите 
коришћење тегова који се додају на сингл диск машине, а користе управо у 
зависности од третиране површине (тежине 4 и више кг), чиме радна тежина 
машине опет прелази тражену тежину од 50кг. 

На крају сматрамо да поменути услов представља ограничавање конкуренције као и да 
је неоснован (и у најмању руку сте морали да допустите и тзв. ЕКВИВАЛЕНТ у 
тендерским условима) посебно имајући у виду да се у вашем објекту налази 7100 м2 
меких подних облога (итисони) које машина велике тежине може лако оштетити, док 
је површина терацо и мермерних подова свега 610м2, а тешке машине се користе за 
индустријска чишћења и за брушење мермера и терацо подова. 

Одговор: 

Сагласни смо да се захтевани технички капацитет може доказати и машинама које су 
мање тежине од 50кг из разлога што се са машинама реномираних сведских произвођача 
могу постићи захтевани ефекти чишћења, имајући у виду да се са постављањем додатака 
као што су носача филца/четке, танка за воду или тегова постиже тражена радна тежина 
машине.  

                                                                                                   

                                                                                                      Комисија за јавну набавку 


