
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 02-78/16: 

19.05.2016. 

 

1. Питање: Уколико понуду подноси група понуђача, да ли је довољно да само један 

члан групе изврши обилаак, или треба сваки члан? 

 

 Одговор: Довољно је да само један члан групе изврши обилазак. 

 

2. Питање: Меница за озбиљност понуде, да ли можете да нам дефинишете коју 

месну надлежност за решавање спорова треба да наведемо? 

 

 Одговор: Опште месно надлежни суд на чијем подручју имате пребивалиште. 

 

3. Питање: На страни 10, на два места наводите да понуда мора да садржи све 

странице конкурсне документације? Да ли то значи буквално све 44 стране? 

 

 Одговор: Да, понуда треба да има све странице конкурсне документације ради 

лакше прегледности на отварању понуда, али се неће сматрати неприхватљивом 

уколико нема све странице. 

 

4. Питање: Страна 21, периодично чишћење, између осталог наводите и прање и 

гланцање мермера по потреби. Да ли је у то укључена и заштита, будући да то није 

мали трошак, како би понуђач могао што прецизније да сачини понуду? 

 

 Одговор: Да, укључена је и заштита средством за заштиту мермера. 

 

5. Питање: Спецификација услуга са структуром цене на страни 21, разликје се од 

„места и времена обављања услуга“ на страни 23: 

- На страни 21 наводите наводите да се усисавање обавља свакодневно, док на 

страни 23 стоји да се усисавање обавља два пута месечно 

- Прање итисона и тепиха на страни 21 стоји да се ради два пута годишње, док се 

на страни 23 једанпут годишње и слично 

- На страни 21 наводите да се завесе перу 2 пута годишње, док на страни 23 

једанпут годишње и слично 

Молимо Вас да прецизирате тачан опис свакодневних и периодичних послова по 

објектима, уколико се међусобно разликују или да наведете један, који се односи на 

све објекте? 

 

 Одговор: На страни 21 су Вам описане услуге које се односе на редовно чишћење 

канцеларија и пословних просторија, док су  на страни 23 описане периодичне 

услуге хигијене. 

 

6. Питање: Колике су површине простора архива у Мурској и Мијачкој улици? 

 

 Одговор: Површина објекта у Мурској износи отприлике око 130 m², а површина 

објекта у Мијачкој улици износи отприлике око 70 m². 



 

7. Питање: Табеле у којима треба уписати јединичне цене по m², да ли се у колонама 

уписују цене на дневном, месечном или годишњем нивоу, будући да је различита 

динамика за поједине услуге? 

 

 Одговор: Цене се уписују у односу на колону бр 2 из табеле. Количине су Вам дате 

како би лакше формирали цене. 

 

8. Питање: Везано за претходно питање, да ли се у колони укупно без ПДВ-а, уписује 

цена која је производ јединичне цене и квадратуре која је предмет одржавања? 

 

 Одговор: Да. Уписује се цена која је производ јединичне цене, квадратуре и 

динамике чишћења. 

 

9. Питање: Уколико се у табеле уноси цена на месечном нивоу, осим цена за 

ванредно чишћење, да ли се цене за послове који се обављају два или четири пута 

годишње рачунају за годину дана, па се износ подели са 12 и тај износ уноси у 

табелу? 

 

 Одговор: Да. 

 

10. Питање: Да ли извршиоци који су ангажовани у згради општине, обављају послове 

чишћења у Белом Потоку? 

 

 Одговор: Понуђачу је остављено да сам формира радне групе у складу са својим 

пословањем. 

 

11. Питање: Страна 27 наводите да је у другој смени радно време од 15-22 ч, 3 

извршиоца са радним временом од 14-22 ч. Молимо да тачно дефинишете радно 

време у 2. смени? 

 

 Одговор: У питању је техничка грешка. Радно време је од 14-22 ч. 

 

12. Питање: Да ли шеф радне групе обавља послове на свим објектима, будући да у 

табели стоји један извршилац? 

 

 Одговор: Шеф радне групе је лице које је задужено за контролу хигијене, па самим 

тим обавља послове на свим објектима. 

 

13. Питање: Да ли се послови обављају сваког викенда и суботом и недељом? Ово је 

битно, зато што су на објекту „Шумице“ извршиоци ангажовани са пуним радним 

временом, тако да се рад викендом третира као прековремени рад, што изискује 

додатне трошкове, или ангажовање додатних извршилаца због коришћења 

слободних дана. 

 

 Одговор: Да, обављају се. 



 

14. Питање: Страна 28 табела, да ли се у делу „Провизија“ уносе сви трошкови који 

нису везани за трошак зараде извршилаца? 

 

 Одговор: Као што стоји на страни 28 конкурсне документације у износ провизије 

је потребно урачунати трошкове радне униформе, трошкове средстава и остале 

трошкове.  

 

15. Питање: Страна 32, на шта се мисли под „Укупно понуђена цена“, да ли је у 

питању месечна, годишња или трогодишња? 

 

 Одговор: У питању је трогодишња укупна понуђена цена. 

 

16. Питање: Да ли се периодична чишћења фактуришу само у месецу у коме се 

обавља чишћење или се плаћа паушално, месечно, на основу задате динамике? 

 

 Одговор: Паушално, месечно, на основу задате динамике. 

 

17. Питање: Уколико понуђач понуди 22 гратис дана, да ли то значи да Наручилац 

може да не плати један месечни рачун или се гратис дани односе искључиво на 

ванредна чишћења? 

 

 Одговор: Односе се на ванредна чишћења. 

 

18. Питање: Изјава о кадровском капацитету, да ли се у колони  занимање уписује 

радно место код понуђача, или генерално занимање радника стечено школовањем? 

 

 Одговор: Уписује се занимање радника стечено школовањем. 

 

19. Питање: Да ли се опис послова наведен у члану 6. Модела уговора односи на све 

објекте, будући да се услуге у Белом Потоку обављају једном недељно, као и 

простори у архивама који се не раде свакодневно? Молимо да измените Модел 

уговора у том делу и наведете појединачно спецификације услуге по објектима. 

 

 Одговор: Као што стоји у члану 2. Модела уговора, саставни део Уговора су: 

понуда Извршиоца бр. ________ од ____________ 2016 године и – Спецификација 

са структуром цена, у којој је јасно наведен опис послова, па самим тим није 

потребно мењати Модел уговора. 

 

20. Питање: У члану 8. Модела уговора наводите да Наручилац има право да захтева 

већи број извршилаца, али да то не утиче на цену. На који начин мислите да 

понуђач може да предвиди тај трошак и како да га надокнади? По ком основу 

Наручилац може да захтева већи број, када је у конкурсној документацији 

достављен захтевани број извршилаца? 

 



 Одговор: У случају ванредних и непредвиђених чишћења, ако буде потребе за тим, 

Наручилац може да захтева већи број извршилаца, под условом да то не утиче на 

цену. Понуђачу је остављена могућност да своје трошкове предвиди у трошковима 

провизије. 

 

21. Питање: Да ли можете да наведете минималан и максималан рок за одазив 

понуђача када је у питању ванредно чишћење? 

 

 Одговор: Као што стоји на страни 33 конкурсне документације потребно време за 

почетак интервенције у случају спровођења додатних услуга је максимум 48 сати. 

 

22. Питање: Да ли је исправна понуда понуђача који има уговор о ангажовању 

санитарно еколошког техничара са другим правним лицем који се тим послом 

бави? 

 

 Одговор: Као што стоји на страни 9 конкурсне документације, за доказивање 

кадровског капацитета је неопходно доставити: Фотокопије уговора из којих се 

види радно ангажовање (а све у складу са Законом о Раду „Сл. Гласник РС“ број 

24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Фотокопија дипломе, Попуњен 

образац изјаве о поседовању кадровског капацитета -Образац 6. 

 

23. Питање: Везано за одговор на питање од 12.05. у коме наводите које су обавезе 

везане за присуство санитарно еколошког техничара, желимо да Вас обавестимо да 

свако правно лице, па и ГО Вождовац, у оквиру заштите и безбедности здравља на 

раду испитује и обезбеђује радни простор, мери буку и друге факторе који могу 

нарушити здравље запослених, тако да то нису послови које обављају фирме за 

пружање услуга одржавања хигијене објеката, већ лиценциране особе које се баве 

заштитом и безбедности здравља на раду. Такође се односи и на послове 

дезинсекције, дезинфекције и дератизације, јер то спроводе фирме које то имају као 

своју делатност, а не фирме за чишћење. Молимо Вас да у складу са тим измените 

део у коме наводите које су све обавезе санитарног техничара? 

 

 Одговор: У поменутом одговору, Комисија није навела да су то послови које 

обављају фирме за пружање услуга одржавања хигијене објеката, већ је само 

навела опис послова које санитарно еколошки техничар обавља у склопу своје 

струке, а која су везана за предмет набавке. 

 

 


