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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈНMВ 04/2020 УСЛУГЕ: ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СЛУЖБЕНИМ ОБЈЕКТИМА – ЧИШЋЕЊЕ СА 
ИСПОРУКОМ  ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, БЕОГРАД 

 
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 68/2015), у 

вези ЈНМВ 04/2020, УСЛУГЕ: ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СЛУЖБЕНИМ 
ОБЈЕКТИМА – ЧИШЋЕЊЕ СА ИСПОРУКОМ ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ пристигао је благовремено, 
Захтев за појашњење конкурсне  документације oд стране заинтересованог понуђача заведен под бројем 
04-3181 од 19.06.2020.године 

 
ПОНУЂАЧ: Krol housekeeping d.o.o 

Питање број 1. 
„ Папирна галантерија,навели сте да је јединица мере „листићи“ и да је количина 500. Да ли можете да 
нам прецизирате спецификацију, да ли су у питању сложиви тоалет папир и убруси који садрже око 200 
до 220 листића у једном клипи? Да ли је у питању 500 клипова? Шта значе ознаке LEP L.081? 
Питање број 2.  
Да ли се услуге у другој смени обављају само у објекту у Улици Обилићев Венац број 5,а у свим осталим 
објектима само у првој смени? 
Питање број 3. 
Страна 8. Последњи став, и страна 9. „ Напомена“ да ли је грешка да је обавеза ја Наручиоца да доставља 
папирну галантерију, будући да је наведено да је предмет јавне набавке „ професионално одржавање 
хигијене у службеним просторијама – чишћење са испоруком папирне галантерије“ и да постоји Табела 2 
у којој треба понудити јединичне цене? 
Питање број 4. 
Да ли се у магацинском простору свакодневно обављају услуге и уколико јесте, који је опис послова, 
будући да сте навели да се машинско чишћење обавља једном месечно ( у техничкој спецификацији је 
наведено да се у магацинским просторима обавља само машинско чишћење)? 
Питање број 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 требовања вршити на 
основу 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? 

  Питање број 6. 
 За испуњење додатних услова, Наручилац између осталог захтева и оверене фотокопије полисе 
осигурања. Да ли понуђач у оквиру своје понуде може да достави не оверене фотокопије и оригинале на 
увид, будући да се излаже додатним трошковима за оверу копија? 
Питање број 7. 
Гарантни рок наводите да је гаранција за квалитетно вршење услуге све време трајања уговора. На који 
начин било који понуђач може да понуди дужи гарантни рок ? Напомињемо да сте гарантни рок навели 
као резервни критеријум за оцењивање понуда. 
Питање број 8. 
Да ли наручилац захтева неки минимални рок плаћања,будући да је у моделу уговора наведен само 
максимални рок од 45 дана? 
Питање број 9. 
Да ли је обавезно да друга смена завршава у 20h, или постоји могућност да радно време у другој смени 
буде дуже, обзиром на чињеницу да је за понуђача, самим тим и наручиоца повољније да буде мањи број 
извршилаца са дужим радним временом? 
Питање број 10. 
На шта наручилац мисли под „рок испоруке“ кад је у питању ова јавна набавка? 
Питање број 11. 
Да ли се образац Меничног овлашћења доставља у понуди или је то само модел који доставља у понуди 
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или је то само модел који доставља изабрани понуђач као средство обезбеђења за добро извршење посла? 
Питање број 12. 
Страна 38. Да ли је грешка у делу износа таксе за подношење захтева за заштиту права 120.000,00 динара 
будући да је у питању јавна набавка мале вредности? 
 

ОДГОВОР: 
 

У складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
68/2015), достављамо разјашњење: 

 
Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку: ЈАВНА 
НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГЕ : ПРОФЕСИОНАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ У СЛУЖБЕНИМ ОБЈЕКТИМА – ЧИШЋЕЊЕ СА ИСПОРУКОМ ПАПИРНЕ 
ГАЛАНТЕРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ ЈАВНА 
НАБАВКА бр. ЈНМВ 04/2020 

 Одговор број 1. 
 

Папирна галантерија у јединици мере листићи  500 паковања сложивих убруса (1пак=200 листића) 
односе се  на укупан број паковања који су потребни Наручиоцу на месечном нивоу.   

       У питању су сложиви тоалет папир и убруси. LEP L.081 ознака коју је Наручилац до сада користио али   
узима се у обзир еквивалент томе. 

Одговор број 2. 

Чишћење у другој смени се обавља само у објекту у Улици Обилићев венац број 5 док се чишћење свих 
других објеката обавља само у првој смени. 

Одговор број 3. 

Страна број 8 последњи став „ Наручилац је у обавези да Понуђачу дневно доставља папирну галантерију : 
Тоалет папир и убрусе „ 

На страни број 9 Напомена : папирне убрусе и тоалет папир набавља наручилац услуга. 

 Наручилац  усваја грешку Папирну галантерију : Тоалет папир и убрусе доставља   Понуђач услуге на 
дневном нивоу за потребе Наручиоца. 

Одговор број 4. 

У магацинском простору се не обављају услуге чишћења свакодвневно већ како стоји у Конкурсној 
документацији Наручилац захтева машинско чишћење једном месечно. 

Одговор број5. 

Понуђач може да сачини оквирни списак месечних хемијских средстава на основу искуства,при чему је у 
обавези да испоручује потребне количине на месечном нивоу. 

Одговор број 6. 

За испуњење додатних услова Наручилац прихвата да се на увид донесу оригинали полиса, а да им се 
предају копије у саставу понуде заједно са Конкурсном документацијом. 

Одговор број7. 

Наручилац неће узети у обзир „ дужи гарантни рок“, већ ће као резервни критеријум за оцењивање понуда 
бити „ краћи рок испоруке“ или „ дужи рок плаћања“ 

Одговор број 8. 

Наручилац задржава право краћег рока плаћања, а не дужи од 45 дана према закону о роковима  измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 
91/2019). 
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Одговор број 9. 

Обавезно је да се друга смена завршава у 20h обзиром да тада престају све активности физичких лица 
унутар просторија Наручиоца. 

 
Одговор број 10. 

Наручилац под критеријумом „рок испоруке“ мисли на рок  испоруке достављања папирне галантерије. 

Одговор број 11. 

У питању је само модел који се доставља као средство за добро извршење посла приликом закључења 
уговора 

Одговор број 12. 

Приликом састављања Конкурсне докуметације дошло је до техничке грешке, износ за заштиту права у 
поступку јавне набавке мале вредности износи : 60.000,00 динара 

 

С поштовањем, 
 

ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд 
Комисија за јавне набавке 
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