
 

 

           

           

 

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија 

Датум 23.05.2019. год. 

 

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

ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА” 

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 1: Oбзиром да сте дана 17.05.2019. године, извршили измену 

конкурсне документације, и то објавом нове измењене конкурсне документације, да ли понуђачи имају 

обавезу да врше измену образаца достављених у понуди (осим модела уговора), имајући у виду да су 

померене странце саме конкурсне документације (првобитно објављена конк.документација имала је 57 

страница, а нова измењена има 58 странца)?  

Сматрамо да није неопходна измена понуде у наведеном делу, обзиром да у обрасцима, осим техничке 

спецфикације и модела уговора није дошло до измена конк.документације. 

ОДГОВОР: Понуђачи могу да изврше допуну понуда тако што ће само додати измењене обрасце 

конкурсне документације.  

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 2: У измењеној конкурсној документацији тј. техничкој 

спецификацији конк. документације (табелама по партијама) навели сте захтевани број радника по 

објектима. У члану 11. модела уговора стоји став „Изузетно, уколико током извршења уговора, на крарнет 

листи није евидентирано присуство на раду, уговореног броја радника или уговорено радно време, а 

услуга је извршена на уговорени начин Добављач ће испоставити фактуру сразмерно умањењу броја 

радника или броја часова за тај објекат.“. Да ли из наведеног можемо закључити да Наручилац захтева да 

извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, морају бити на својим радним местима у захтеваном 

броју, од 16,00 до 22,00 часа тј. у испоставама од 13,00 до 16,00 часова, а не у оквиру наведених 

временских интервала? 

 

ОДГОВОР: Извршиоци понуђача коме буде додељен уговор, морају бити на својим радним местима у 

захтеваном броју, од 16,00 до 22,00 часа тј. у испоставама од 13,00 до 16,00 часова, дакле радно време је 

фиксно.  

 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 3: У техничкој спецификацији, табели за Партију 1, страна 7/58 конк. 

документације, у делу где стоји Филијала за град Београд, Немањина 30, стоји да Наручилац захтева 16 

извршилаца. Наше питање гласи: Да ли је у питању техничка грешка, обзиром да је у досадашњој пракси 

предметну услугу на наведеном објекту вршило 6 извршилаца? 

   

ОДГОВОР: Наручилац је у овом делу извршио измену конкурсне докуменације. 

 

 

 Комисија за јавне набавке 

 

 


