
 
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА – ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-62/19-2: 16.05.2019. 

 

1. ПИТАЊЕ:  
 

У појашњењима конкурсне документације, објављеним дана 13.05.2019. године (појашњење 

1.)  наводите одговор да се на страници 30/44 у делу где стоји: 

1. Цена услуге редовног чишћења канцеларија на месечном нивоу: 

Је ........................................., динара без ПДВ-а 

уписује према одговору цитирамо „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. 

Молимо вас да прецизирате још једном да ли се на наведеном месту уписује месечна цена или 

годишња цена услуге, посебно имајући у виду појашњење тј. одговор на питање бр. 3? 

 

Молимо вас још једном да прецизирате јасно на који начин извршити обрачун цена које се 

уписују у обрасце и табеле, на странама 25-30/44 конк.документације, као и на који начин се 

врши прерачун унетих цена (шта се са чиме сабира и др.)? Такође вас молимо да јасно 

прецизирате које цене се уписују у обрасцу (обрасцу понуде) на страници 32/44 

конк.документације? 

 

 
ОДГОВОР :   

Табеле 1, 2 и 3  требају да садрже јединичне цене за тражени опис посла без пдв-а и збирну 

цену за дату количину мере без пдв-а, за сваку ставку појединачну ставку тражене услуге, на 

месечном нивоу.  Цена периодичних услуга се уноси  у износу неопходном да се услуга 

изврши на месечном нивоу.  

Табела 4  треба да садржи јединичне цене за тражени опис посла (услуге ванредног чишћења) 

без пдв-а и збирну цену за дату количину мере без пдв-а, за сваку ставку појединачну ставку 

тражене услуге, на дневном нивоу. 

На страни 29/44 у табелу се уноси месечна цена услуге чишћења за тражене објекте, дакле 

максимална могућа на месечном нивоу која обухвата све активности дневних услуга чишћења 

са свим могућим активностима периодичних услуга чишћења, дакле збир цена без пдв-а из 

табела 1, 2 и 3 на месечном нивоу и цену са пдв-ом на месечном нивоу. 

На страни 30/44 у у цену услуга редовног чишћења канцеларија на месечном нивоу без пдв-а и 

са пдв-ом  уписујете цене из табеле са стране 29/44. 

На страни 30/44 у цену услуга ванредног чишћења канцеларија на дневном нивоу без пдв-а и 

са пдв-ом  уписујете збир цена  за ванредно чишћење канцеларија на дневном нивоу из табеле 

на странама 27/44 и 28/44. 

У самом обрасцу понуде уписујете цене које сте већ уписали на страни 30/44. 


