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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈНМВ К 10/17, од дана 12.04.2017. године, 

објављујемо одговоре на наведена питања.  

 

Питање 1: 

На страни 7. конкурсне документације стоји „понуђач одређује оптималан број 

извршиоца по сменама за квалитетно извршење услуге одржавања хигијене“. Да ли је у 

питању грешка, будући да је наведено радно време за сва три објекта, што може да буде 

само једна смена?. 

  

Одговор 1: 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу спецификације услуге 

и обрисати реч п“по сменама“. 

 

Питање 2: 

Да ли понуђач као доказ за технички капацитет може да достави фотокопију Пописне 

листе на дан 31.12.2016. године у којој би маркером означио захтевану опрему? 

  

Одговор 2: 

Понуђач може да достави фотокопију потписане Пописне листе на дан 31.12.2016. 

године. У складу са одговором Наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације у делу додатних услова који се односе на технички капацитет. 

 

 

Питање 3: 

Да ли понуђач треба негде у Обрасцу понуде да упише укупну месечну цену без прања 

прозорских стакала, будући да нема обележеног места за то? 

 

Одговор 3: 

Наручилац ће извршити Измену конкурсне документације и променути Образац понуде 

у којем ће бити исказана укупна месечна цена без прања прозорских стакала. 

 

 

 

 



  

Питање 4: 

Да ли Наручилац може да дефинише неки отказни рок уколико нека од уговорних 
страна не поштује своје обавезе по основу Уговора?? 
 

Одговор 4: 

Чланом 5. став 2 Уговора предвиђено је да Наручилац задржава право на раскид 

уговора уколико, након састављеног записника, уочи недостатке а Вршилац услуге их 

не отклони у року од 24 часа. Чланом 7. и 8. предвиђено је да ће Уговорне стране 

евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће решавати 

мирним путем – споразумно, и да се на све што није регулисано овим уговором, 

примењују одредбе Закона о облигационим односима, и други правни прописи који 

регулишу ову област. 

 

Питање 5: 

На основу чега ће Наручилац моћи да евентуално одбије понуду понуђача који је 

понудио неоправдано ниску цену када се нигде не наводи број извршилаца које 

понуђач планира да ангажује, док са друге стране захтевате да су сви понуђачи у 

обавези да за ангажоване извршиоце поштују минималну цену рада од 130,00 динара по 

радном сату? Ово питамо из разлога што смо сведоци да већина понуђача то не 

поштује, и за своје раднике не плаћа порезе и доприносе, тако да се таквим понуђачима 

не можете да будете конкурентни. 

 

Одговор 5: 

Уколико Наручилац буде сматрао да је у понуди понуђена неуобичајено ниска цена, 

тражиће од понуђача који је понудио такву цену детаљно образложење свих њених 

саставних делова. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


