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Булевар уметности 2А
Број: Му. 5/191/4-2-2018
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ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку мале вредности
број 5/191-2018 - Пружање услуга физичко техничког обезбеђења пословних просторија
На порталу ЈН је објављено само питање односно прва реченица а остатак текста
односно објашњење зашто је постављено питање није објављено па Вас овим путем молим да
наведено објавите.
ПИТАЊЕ:
С обзиром да сте расписали јавну набавку за услуге ФТО за укупно 16.800 радних сати
у 2019 години и за то предвидели средства од 3.500.000,00 динара молим за објашњење на који
начин сте процењивали вредност набавке?
Када се подели 3.500.000,00 дин са 16.800 х испадне да сте проценили да цена радног
сата буде 208,33 динара што је испод минималне цене рада по радном сату која се примењује
тренутно ,а повећава се од 1. Јануара 2019 године.
Уредбом Владе Србије минимална цена рада је 155,30 динара (НЕТО) и кад се на то
додају трошкови пореза на зараде и трошкове обавезног пензионог и здравственог осигурања
од 100,94 динара што укупно износи 256,24 динара (БРУТО) по радном сату не рачунајући
остале трошкове (превоз радника,годишње одморе итд..) око 30,00дин по радном сату као и
евентуалну зараду предузећа што значи да цена никако не би смела да буде испод 290,00 дин
без зараде предузећа .
Како би радници могли да примењују овлашћења по Закону о обезбеђењу сви морају
бити пријављени (односно имати Уговор о раду) и морају добити легитимације које не могу да
добију од МУП-а без потписаног Уговора са фирмом за обезбеђење ,а да би то све било
испуњено основни предуслов је да се уплати горе наведена БРУТО цена по радном сату за
сваког радника по рандом сату па отуд и та нелогичност у процењеној вредности набавке .
ОДГОВОР:
Комисија за јавну набавку је на основу извршене анализе конкурсне докуменације,
објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 13.12.2018. године,
констатовала да се започети поступак не може окончати на начин који ће резултирати
подношењем прихватљивих понуда, због чега је неопходно да се предметни поступак јавне
набавке обустави.
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