Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
Услуге одржавања хигијене у службеним просторијама-чишћење,
број јавне набавке ЈН 2/2018
образована Решењем А број 141/2018 од 13.03.2018. године
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на питања заинтeресованог лица
Дана 23.03.2018. године, е-mailom примљено је питање заинтересованог лица
следећег садржаја:
Предмет: „Захтев за додатним информацијама, појашњењима и питања у вези ЈН 2/2018
– Услуга одржавања хигијене у службеним просторијама“
Питање 1: Постоји ли могућност да извршилац другачијом организацијом ангажовања
извршилаца која неће угрозити извршавање захтеваног описа послова одступи од
захтеваног.
Конкретно постоји ли могућност да се помери радно време извршиоца у првој смени са
8:00 сати на 10:00 сати и самим тим смањи број извршилаца у другој смени?
Питање 2: Постоји ли могућност и добра воља да се у тендерској документацији уместо
броја извршилаца користи опис или појам довољан број извршилаца?
Поступајући по члану 20. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), Комисија даје следећи:
ОДГОВОР
За питање бр. 1:
Постоји ли могућност да извршилац другачијом организацијом ангажовања извршилаца
која неће угрозити извршавање захтеваног описа послова одступи од захтеваног.
Конкретно постоји ли могућност да се помери радно време извршиоца у првој смени са
8:00 сати на 10:00 сати и самим тим смањи број извршилаца у другој смени.
Одговор:
Минималан број извршилаца је наведен у конкурсној документацији и он је
непроменљив као и наведено радно време, с тим што се организација тог броја
извршилаца који ће обавити захтеване послове (што подразумева да услуга буде
пружена квалитетно и професионално а што је предмет контроле) оставља понуђачу.
Док је наведена количина потрошног материјала оквирна.
За питање бр. 2:
Постоји ли могућност и добра воља да се у тендерској документацији уместо броја
извршилаца користи опис или појам довољан број извршилаца?
Одговор:
Не. У конкурсној документацији је наведен минималан број извршилаца.
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