
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА – ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-62/19-1: 

13.05.2019. 

 

1. Питање: У техничкој спецификацији, предвидели сте табеле за услуге редовног чишћења 

канцеларија, зграде услужног центра у Белом Потоку, УСВЦ Шумице. Да ли прерачунате цене 

у наведеним табелама, у збиру (свих табела) чине цену услуге на месечном нивоу, која се 

уписује на страници 30/44 конк.документације? 

 

Одговор:  
Не. Цену услуге на месечном нивоу, која се уписује на страници 30/44 конкурсне 

документације чине збир свих цена на годишњем нивоу за све Установе на које се доноси 

предмет набавке. Дакле и УСВЦ Шумице, и Услужни центар Бели Поток али и ГО 

Вождовац са архивом. 

 

2. Питање: У техничкој спецификацији, предвидели сте табеле за услуге ванредног чишћења 

канцеларија. Да ли прерачунате цене у наведеним табелама, у збиру чине цену услуге на 

дневном ниводу, која се уписује на страници 30/44 конк.документације? 

 

Одговор:  
Да. Цене из табеле за ванредно чишћење чине збир једнодневне услуге ванредног чишћења 

који уносите и на страницу 30/40 конкурсне документације. 

 

3. Питање: Да ли цена (месечна без пдв-а и са пдв-ом) дата у последњој табели на страници 

29/44 конкурсне документације, мора да одговара цени  услуге за редовно чишћење, која се 

уписује на страници 30/44 конк.документације? 

 

 Одговор:  
 Не. Цена услуге за редовно чишћење, која се уписује на страници 30/44 конкурсне 

документације је збир цена укупно без пдв-а и са пдв-ом на месечном нивоу за тражена 

радна места, датих у последњој табели на страници 29/44 конкурсне документације. 

 

4. Питање: У вези са претходним питањима, да ли се у обрасцу на страници 32/44, где стоји 

„Укупна понуђена цена без ПДВ-а“ уписује цена услуге редовног чишћења канцеларија на 

месечном нивоу помножена са 12 месеци? 

  

 Одговор:  
 Не. У обрасцу понуде на страници 32/44 где стоји „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“   

уписује се цена услуге редовног чишћења канцеларија на месечном нивоу без пдв-а. 

 

5. Питање: У вези са претходним питањима, да ли се у обрасцу на страници 32/44, где стоји 

„Укупна понуђена цена за ванредно чишћење без ПДВ-а“ уписује цена услуге редовног 

чишћења канцеларија на дневном нивоу која се уписује и на страници 30/44 у делу „Цена 

услуге Ванредног чишћења канцеларија за један дан“? 

 

Одговор:  
Не. У обрасцу на страници 32/44, где стоји „Укупна понуђена цена за ванредно 

чишћење без ПДВ-а“ уписује се цена за ванредно чишћење без ПДВ-а коју сте написали 

на страни 30/44 на име  укупно понуђене цене за ванредно чишћење без ПДВ-а. 

 

 



6. Питање: У члану 5. став 2. модела уговора, предвидели сте време потребно за почетак 

интервенције, које уписују понуђачи. Обзиром да нигде у конк.документацији нису 

дефинисани минимални и максимални рокови, молимо вас за појашњење које време уписују на 

наведеном месту понуђачи? 

 

Одговор:  
Наручилац није у обавези да ограничи време за почетак интервенције. 

 

7. Питање: У члану 4. модела уговора, предвидели сте да понуђачи уносе рок у којем извршиоци 

ступају на рад. Обзиром да нигде у конк.документацији нису дефинисани минимални и 

максимални рокови, молимо вас за појашњење које време уписују на наведеном месту 

понуђачи, посебно имајући у виду да наведено представља додатни критеријум за доделу 

уговора?  

 

Одговор:  
Наручилац није у обавези да ограничи време ступања извршиоца на рад. 

 

8. Питање: У члану 9. модел уговора, наводите да исти важи до испуњења обавеза, а најдуже 

тридесет шест месеци од дана увођења у посао. Да ли је у овом делу у питању техничка 

грешка, обзиром да у упутству понуђачима како да сачине понуду под тачком 18. наводите 

„Уговор се закључује са једним понуђачем на период од годину дана од момента 

потписивања.“? 

 

Одговор:  
Техничка грешка је у питању. Као што је на страни 14/44 конкурсне документације 

назначено уговор се закључује на период од годину дана од момента потписивања истог. 

 

9. Питање: Имајући у виду да на више места напомињете поштовање минималне цене рада, да 

ли ће Наручилац наведену околност ценити приликом стручне оцене понуда, имајући у виду 

одредбе члана 92. ЗЈН тј. неуобичајено ниску цену? 

 

Одговор:  

У складу са чланом 92 ЗЈН. Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске 

цене. Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења 

јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи 

неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих 

њених саставних делова које сматра меродавним.  

 

10. Питање: У вези са претходним питањем, да ли ће Наручилац дозволити измену уговора у току 

извршења, уколико дође до повећања минималне цене рада (посебно имајући у виду став и 

наводе из конк.документације у упутству понуђачима како да счине понуду тч. 27. измене 

током трајања уговора)? 

 

Одговор:  
Уколико се уговорне стране сагласе, обим предмета јавне набавке се може повећати без 

претходног спровођења поступка јавне набавке максимално до 5 % од укупне вредности 

првобитно закљученог уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.  



11. Питање: Да ли постоји могућност да нам дате одговор, која је процењена вредност предметне 

јавне набавке? 

 

       Одговор:  
У складу са чланом 61. ЗЈН, Наручилац није у обавези да даје одговор о висини процењене 

вредности набавке. 


