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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ  ПОНУЂАЧА У  ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН БР. 8/2019 

„ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА” 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 1: Да ли се референтна потврда може доставити у једном примерку 

за све партије на којима понуђачи учествују, тако да покрива укупан износ и укупну површину, или се иста 

мора доставити за сваку партију појединачно? 

ОДГОВОР 1: референтна потврда се може доставити у једном примерку за све партије на којима 

понуђачи учествују или за сваку партију посебно. 

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 2: Да ли наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цена 

узму у обзир минималну цену рада, одређену од стране Социјално економског савета РС?  

ОДГОВОР 2: Добављачи слободни да сами формирају цену у складу са својом пословном политиком. 

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 3: Уколико је одговор на претходно питање потврдан, да ли ће 
Наручилац дозволити промену цене у случају промене минималне цене рада у периоду важења уговора?  

ОДГОВОР 3: Наручилац неће дозволити промену цене у случају промене минималне цене рада у периоду 

важења уговора а што није ни предвиђено конкурсном документацијом Наручиоца. 

  

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 4: Да ли наручилац захтева достављање банкарске гаранције за 

озбиљност понуде само за партије 1, 3 и 4, док банкарску гаранцију за добро извршење посла захтева за 
све партије?  

ОДГОВОР 4: Наручилац је конкурсном документацијом предвидео достављање банкарске гаранције за 

озбиљност понуде само за партије 1, 3 и 4. 

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 5:Уколико је одговор на претходно питање потврдан, а будући да је 
наведено да ће се банкарска гаранција за озбиљност понуде уновчити између осталог и уколико понуђачи 

не доставе банкарску гаранцију за добро извршење посла, да ли је за партије за које није потребно 

доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде потребно доставити обавезујуће писмо о намерама 
или неки други доказ (изјаву) да ће потенцијални понуђачи доставити банкарску гаранцију за добро 

извршење посла?  
ОДГОВОР 5: за партије за које није предвиђено достављање банкарске гаранције за озбиљност понуде  

није потребно доставити обавезујуће писмо о намерама или други доказ (изјаву) да ће потенцијални 
понуђачи доставити банкарску гаранцију за добро извршење посла.  

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 6: Да ли се изјаве са стране 50/57 и 51/57 конкурсне документације 
могу доставити у једном примерку за све партије на којима понуђач учествује или је исте потребно 

доставити за сваку партију појединачно?  
ОДГОВОР 6: изјаве са стране 50/57 и 51/57 конкурсне документације, Понуђач може доставити у једном 

примерку за све партије на којима учествује, наводећи на изјави за које партије учествује. 

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 7: Да ли се паушална цена пружене услуге односи на целокупну 

пружену услугу, под претпоставком да је иста пружена на задовољавајући начин, или утицај на цену има и 

број дана током месеца током којих је услуга пружана. Пример: уколико се услуга пружа два пута недељно 

 

 



(нпр: уторком и петком- у складу са договором са руководиоцем организационе јединице Наручиоца), 

претпоставка је да се током месеца пружа минимално 8 пута. Уколико је један од наведена два дана 

(уторак и петак) државни празник или нерадан дан, да ли се онда месечна фактура за тај објекат умањује 
за једну осмину, без обзира што је услуга пружена на задовољавајући и адекватан начин?  

ОДГОВОР 7: Како је конкурсном документацијом Наручиоца предвиђено да се услуга чишћења обавља 

два пута недељно радним данима у договору са Наручиоцем, предметни договор ће се прилагодити 

празницима на начин да се услуга ипак изврши два пута недељно али радним данима у датој недељи.  

 
ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 8: На страни 6/57 наведена је обавеза пружања услуге две радне 

суботе, изузев у наведеним објектима. Да ли ће Наручилац умањити месечни износ фактуре за објекат у 

коме су предвиђена две радне суботе уколико се у њему услуга не пружа суботом из разлога који нису на 
страни пружаоца услуге (у објекту суботом нема никог од запослених код Наручиоца, одговорно лице 

Наручиоца сматра да нема потребе за радом суботом...)  
ОДГОВОР 8: Наручилац ће обезбедити да се предметна услуга пружа у складу са зaхтеваним техничким 

карактеристикама. Уколико се изузетно, услед разлога који су на страни Наручиоца деси да предметну 

услугу није могуће извршити суботом,  Наручилац у оваквим ситуацијама неће умањивати износ фактура. 

 

 Комисија за јавне набавке 


