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Заведено под бројем 04- 4344 од 12.06.2018.године 

 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНМВ  37/2019 УСЛУГА ПРОФЕСИОНАЛНОГ 

ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У СЛУЖБЕНИМ ОБЈЕКТИМА- ЧИШЋЕЊЕ У ЈП 

„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“  БЕОГРАД  

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 68/2015), у вези ЈНМВ 37/2019 УСЛУГА ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОДРЖАВАЊА 

ХИГИЈЕНЕУ СЛУЖБЕНИМ ОБЈЕКТИМА- ЧИШЋЕЊЕ У ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД., пристигао је благовремено, Захтев за појашњење конкурсне 

документације заведен под бројем 04-4325 од 11.06.2019. године, од стране 

заинтересованог понуђача: 

ПОНУЂАЧ: 

1.У позиву за подношење понуда као крајњи рок за подношење понда наведен је 

датум 22.06.2019. године, док у упутству понуђачима какао да сал+чине понуду 

стоји 17.06.2019. године. Молимо вас да прецизирате тачан датум за доставу 

понуда. 

2Да ли се услуге у Милорада Јовановића 11 (канцеларије) обављају пре и после 

подне, с обзиром на површину која је предмет одржавања? 

3. Да ли одржавање магацинског простора подразумева само машинско прање 

подова и пајање паучине једном месечно? 

4. Да ли се у магацинском простору у Новом Саду услуге обављају свакодневно, и 

уколико јесте да ли је потребно у две смене? 

5.Наручилац захтева да понуђач у оквиру понуде достави спецификацију 

потребних количина хемијских средстава на месечном нивоу. С обзиром на 

чињеницу да наводите да ће се месечна  требовање вршити наоснов тог списка, да 

ли понуђач може на основу искуства да сачини оквирни списак, при чему би 

свакако испоручивао потребне количине потрошног материјала, јер нисмо у 

могућности да предвидимо детаљну потрошњу? 

6.ЗаИСПУЊЕЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА, Наручилац између осталог уахтева и 

оверене фотокопије полиса осигурања. Да ли понуђач у оквиру своје понуде може 

да достави неоверене фотокопије, и оргинале наувид, будући да се излаже 

додатним трошковима за оверу копија? 

7.образац понуде, шта се уписује у делу ,,рок испоруке,, и ,,гарантни период,,? 

8.уколико је одговорна питање број 4. потврдан, да се услуге обављају свакодневно 

,да ли се у Обрасцу структуре цена,цена за те услуге доставља под тачком1., а само 

услуге машинског чишћења једном месечно под тачком 2.? 

9. Образац 5, тачка 5, кадровски капацитет, да ли је обавеза понуђача да обезбеди 

10 извршилаца на прдметним пословима, или је то само број који је неопходан за 

испуњење кадровског капацитета, пошто наводите ,,да је понуђачу обавези да 

ангажује потребан (довољан) број лица? 

10. Колика је површина канцеларија у оквиру магацинског простора у Новом 

Саду? 
Завршен навод 

 

ОДГОВОР  
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1. У Позиву за подношење понуда који је заведен под бројем 04-4098 од 05.06.2019. 

године као крајњи рок за подношење понуда наведен је датум 

17.06.2019године до 10 

 

У складу са  чланом  63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење: 

 

1. У позиву за подношење понуда који је заведен под бројем 04-4098 од 

05.06.2019. године и објављен на Порталу јавних набавки 

05.06.2019.године, као датум отварања понда наведен је датум 17.06.2019. 

године у 14:00часова. 

 

Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничке грешке у делу који се 

односи нана време отварања понуда. Исправљени текст који се односи на време 

отварања понуда и гласи: 

Датум отварања понуда: 17.06.у 11 оо часова у просторијама ЈП Завод за 

уџбенике, Београд, Обилићев венац број 5, сала на II спрату уз присуство 

овлашћених представника понуђача. 

2. Услуге у објекту на адреси Милорада Јовановића 11 (канцеларије и 

магацински простор) обављају се свакодневно у једној смени. 

3. Одржавање магацинског простора у Милорада Јовановића 11 у Београду 

који обухвата 6 канцеларија, просторија за експедицију поште, 6 таолета и 

магацински простор у укупној површини датој у спецификацији конкурсне 

документације за ЈНМВ 37/2019 обухвата свакодневно чишћење, прање 

прозора по потреби и скупљање папирне амбалаже, с обзиром да се ради о 

магацину књига. Машинско прање подова и пајање паучине спада у додатне 

послове и врши се једном месечно. 

4. У магацинском простору у Новом Саду адреса Приморска 88, услуге се 

обављају свакодневно у једној смени. 

5. На основу списка хемијских средстава на месечном нивоу врши се 

достављање месечних требовања за услуге месечних чишћења. Количине могу 

бити дате оквирно при чему је Извршлац у обавези да обезбеди потребне 

количине потрошног материјала. 

6. За испуњење додатних услова који се односе на оверене копије полисе 

осигурања Наручилац ће узети као прихватљиве фотокопије полисе осигурања 

уз достављање на увид оригинала приликом отварања понуда. 

7. Образац понуде у делу који се односи на рок испоруке и гарантни период – у 

рок испоруке уписује се свакодневно, а у делу који се односи на гарантни 

период уписује се време трајања уговора. 

8. У обрасцу структуре цене под тачком 1. Доставља се укупна  цена за период 

од 12 ( дванаест) месеци за одржавање хигијене у канцеларијама. 

Под тачком 2. Доставља се укупна цена за свакодневно одржавање хигијене у 

магацину која обухвата и додатно машинско чишћење, што у збиру даје 

укупну цену на годишњем нивоу. 

9. Кадровски капацитет: Обавеза понуђача је да има у радном односу 10 

извршилаца на предметним пословима, док је број ангажованих лица на 

извршавању тих послова процена Извршиоца. 

10. Површина канцеларија ( Четири канцеларије) у оквиру магацинског 

простора у Новом Саду адреса: Приморска 88 је 150 метара квадратних. 
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С поштовањем, 

 

                                                                        ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд 

                                                                            Комисија за јавне набавке 

 


