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Предмет: Појашњење конкурсне документације за јавну број ЈН 04 /2015
На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. и 3. Закона о
јавним набавкама комисија даје појашњење на постављена питања потенцијалних понуђача.
Питање:1. Молимо Вас да нам појасните да ли постоје недоступне стаклене површне предвиђене
за чишћене у објектима датим у спецификацији на стр. 7/46 и 8/46 конкурсне документације и
уколико постоје, које су површине истих?
Одговор:
Не постоје недоступне стаклене површине, које су предвиђене за чишћење.
Појашњење:
Предмет јавне набавке су услуге одржавања хигијене у пословним објектима Пореске управе за
потребе филијала и експозитура Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд. „Прање
свих стаклених површина и огледала“ подразумева прање свих стаклених површина и огледала
које су доступне коришћењем средстава рада (штапови, телескопи, полице, мердевине, столице,
радне скеле и др.), а да исти рад није „рад на висини“/„висински рад“ у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду и пратећим правилницима.
Питање:
2. Будући да сте у спецификацији на страни 5/46 конкурсне документације предвидели чишћење
чајних кухиња, да ли је потребно да извршиоци поседују важеће санитарне књижице и да ли је
потребно доставити неки доказ о томе?
Одговор: Конкурском документацијом није предвиђено чишћење „чајних кухиња“.
Појашњење:
Предмет јавне набавке су услуге одржавања хигијене у пословним објектима, а конкурсном
документацијом наведено је да се у појединим објектима користе кухиње, које је потребно
одржавати, страна 5/46.
„Објекти у којима се користи кухиња, потребно је:
- Извршити чишћење, прање и дезинфекцију свих радних површина, кухињског инвентара и друге
опреме, судопере за прање посуђа, полица за одлагање чистог посуђа,

- Чишћење подних (свакодневно) и зидних облога (керамичке плочице) месечно,
- Чишћење, и прање радних површина и опреме након дезинсекције, а све према потреби
Наручиоца посла о чему се изабрани понуђач обавештава.
- Редовна допуна течног сапуна,
- Одлагање и сепарација отпадног амбалажног материјала у контејнере предвиђене за:
папир/картон, пластика/ПВЦ; стакло и остали комунални отпад.“
Питање:
3. Да ли непосредно ангажовани извршиоци морају бити у радном односу код понуђача или могу
бити ангажовани на други начин у складу са важећим Законом о раду?
Одговор:
Ангажовање непосредних извршиоца и радни однос непосредних извршиоца код понуђача морају
бити у складу са конкурсном документацијом и важећег Закона о раду.
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