
 

 

           

           

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија 

Датум 22.04.2019. год. 

 

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

ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА” 

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 1: У конкурсној документацији је наведена обавеза (Машинско прање 

меких подних облога (теписи и итисони) вршиће се два пута годишње или по указаној потреби услед 

нечистоће). На питање бр. 5 везано за ову обавезу, објављен је дана 15.04.2019. године следећи одговор 

(део одговора: Такође наводимо да у објектима Фонда има укупно око 77 тепиха, димензије 160х230 и 

200х290 у објектима у Београду- Партија 1, Бору- Партија 6, Ваљеву- Партија 2, Крагујевцу- Партија 5, 

Чачку- Партија 3, Лесковцу- Партија 4, Зајечару- Партија 6 и Прокупљу- Партија 4. У објектима у Београду 

оквирно око 28 тепиха, у Бору оквирно око 4 тепиха, у Ваљеву оквирно око 23 тепиха, у Крагујевцу 

оквирно око 9 тепиха, у Чачку оквирно око 2 тепиха, у Лесковцу оквирно око 3 тепиха, у Зајечару 1 тепих, 

у Прокупљу 1). Наша питања су следећа у вези са наведеним: 

- Да ли се ова количина тепиха налази само у поменутим филијалама, или је то количина заједничка за 

поменуте филијале и њихове испоставе ?  

Одговор: Према попису основних средстава Наручиоца теписи су евидентирани у поменутим Филијалама. 

- Ако постоји посебна количина тепиха по испоставама , да ли можете да нам дате информацију о којој се 

количини ради ?  

Одговор: У Испоставама Филијале Шабац према попису основних средстава се налазе теписи и то у 

Богатићу 2 тепиха, Крупњу, Љубовији, Малом Зворнику и Владимирцима по један тепих, мањих димензија.  

- У обавез стоји да се перу (теписи и итисони). Да ли у ову количину тепиха коју сте навели спадају и 

итисони , или постоји посебна количина итисона по објектима коју нисте навели ?  

Одговор: Итисони нису приказани са теписима. 

- Ако су итисони независни од тепиха, да ли можемо добити информацију на којим се објектима налазе и о 

којој се количини ради ?  

Одговор:  Итисони нису основна средства  већ се третирају као ситан потрошни материјал и  исти су 

незнатно заступљени у Фонду, попут Филијале Врање и у Крагујевцу.   

- Ако на објекту постоје стазе , да ли оне спадају под тепихе и итисоне , и да ли су урачунате у количину 

коју сте навели ?  

Одговор: На основу пописа основних средстава евидентирана је синтелон стаза у објекту Филијале 

Крагујевац. 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 2: У конкурсној документацији је наведена обавеза (шестомесечна 

обавеза-машинско прање, заштита и полирање тврдих подних подлога осим у Филијали за Град Београд; 

тромесечна обавеза- машинско прање, заштита и полирање тврдих подлога у Филијали за Град Београд за 

Партију 1.) . 

Такође сте навели и начине одржавања хигијене у објектима: 

(Подови: у зависности од завршне обраде, подове одржавати на следећи начин:  

1. Паркет и ламинат:  

- одржавање неутралним средством намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење 

адекватног алата. 

2. Керамичке плоче:  

- одржавање одговарајућим средством намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење 

адекватног алата.  

 

 



3. Мермерни подови:  

- одржавање неутралним средствима за сјајне и премазне подове, намењеним за чишћење наведених 

површина уз коришћење адекватног алата – машина;  

- премазивање емулзијом за уклањање старе емулзије, намењеним за чишћење наведених површина уз 

коришћење адекватног алата – машина;  

- полирање подова, средствима намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење адекватног 

алата – машина;  

- наношење заштитне завршне емулзије (адекватна средства намењена за то).  

4. Терацо:  

- прање благим средствима, намењеним за чишћење ових површина уз коришћење адекватног алата– 

машина.  

5. Бетонски подови:  

- механичко чишћење и прање, уз коришћење одговарајућих средстава и машина.  

6. Винфлекс:  

- благо брисање средствима намењеним за чишћење ових површина уз коришћење адекватног алата– 

машина.  

7. Текстилни подови – итисони, теписи:  

- усисавање;  

- уклањање различитих флека;  

- освежавање екстракционом машином уз одговарајуће средство;  

- дубинско чишћење– шампонирање.  

8. Улазно степениште:  

- чишћење и прање тзв. моповање, а у зимском периоду посипање средством против смрзавања. ) 

 

- С обзиром да, једном у шест месеци, осим у филијали за град Београд, имамо обавезу (машинско прање, 

заштита и полирање тврдих подних подлога), а у вашем објашњењу начина одржавања подова стоји 

једино под ставком број 3, везано за мермерне подове, да се на истим наноси заштита поред машинског 

прања и полирања . Да ли имамо обавезу да само на мермерним подовима вршимо полирање и наносимо 

заштиту, а на осталим (терацо подовима, бетонским подовима, винафлекс подовима ,које сте навели као 

подове где се само користи машина ), који спадају у тврде подове, имамо обавезу да извршимо само 

машинско прање ? 

ОДГОВОР: На осталим подовима  ( терацо подовима, бетонским подовима , винафлекс подовима) ради се 

само машинско прање.   

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 3: У конкурсној документацији је наведена обавеза (шестомесечна 

обавеза-машинско прање, заштита и полирање тврдих подних подлога ) .  

У којем од доле наведеним објектима, има тврдих подних облога, на којима имамо обавезу вршења услуга 

на шестомесечном ниову?  

1.Испостава филијале за град Београд – Обреновац ; 

Одговор: Тврда подна облога- керамичке пличице   

2.Испостава филијале Смедерево - Смедеревска Паланка ; 

Одговор: Тврда подна облога- -паркет   

3.Испоставе филијале Шабац – твдра подна облога, Богатић, Коцељева , Владимирци , Мали Зворник , 

Љубовија , Крупањ ; 

Одговор: У Богатићу – паркет, У Коцељеви – ламинат, Владимирци- ламинат, Мали Зворник-паркет, у 

Љубовији- ламинат, у Крупњу - ламинат 

4.Филијала – Краљево ; 

Одговор:Тврда подна облога- керамичке плочице 

5.Испостава филијале Нови Пазар – Тутин ; 

Одговор: Тврда подна облога- винфлекс 

6.Испоставе филијале Врање – Бујановац , Прешево , Трговиште ; 

Одговор: у Бујановцу-  ламинат, у Прешеву- ламинат, у Трговишту- винфлекс 

7.Испоставе филијале Пирот – Бабушница , Бела Паланка , Димитровград ; 



Одговор: У Бабушници –ламинат, у Белој Паланци-паркет, у Димитровграду- ламинат 

8.Испостава филијале Ћуприја – Свилајнац : 

Одговор: У Свилајнцу- ламинат 

 

(У питању су нови објекти, који нису били у технички спецификацијама у претходним поступцима јавних 

набавки) 

 Комисија за јавне набавке 


