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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-88/2018 

Датум: 23.11.2018. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговори на питањa потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге одржавање хигијене (интерни број ЈН: 404/2-88/2018).     

 

Питањe 1:   
 

Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, наручилац захтева меницу у износу 

од 10% укупне вредности понуде без ПДВ. На који начин понуђач може израчуна укупну вредност 

понуде, будући да је једина цена која се доставља цена по радном часу једног извршиоца? 

 

Одговор 1:  

 

У измењеној Конкурсној дат је број од 1.583 часова по извршиоцу за 12 месеци. Како се тражи 7 

извршиоца, вредност уговора на основу које се даје меница за озбиљност понуде се добија тако 

што се тражени број извршиоца помножи са просечним бројем сати по извршиоцу и понуђеном 

ценом радног часа по извршиоцу. 

 

Питањe 2:   
 

У члану 4. Модела уговора наводите да је радно време извршилаца радним данима од понедељка 

до петка, наше питање гласи да ли постоји обавеза извршиоца да услуге обавља и викендом?  

 

Одговор 2:  

 

У складу са чланом 4. Модела уговора, извршилац се обавезује да одржавање хигијене обавља 

сваког радног дана (понедељак - петак) од 15,30 до 21,30 часова. 

 

Питање 3: 

 

С обзиром на чињеницу да је јавна набавка обликована у две партије, да ли понуђач може да се 

определи да понуду поднесе само за једну од понуђених партија? 

 

Одговор 3: 

 

Понуђач може понуду да поднесе само за једну партију, што је у складу са Законом о јавним 

набавкама. 

 

Питање 4: 

 

Да ли се услуге које обухвата Партија 2 односе само на прање прозора са спољне стране, пошто у 

Спецификацији за Партију 1 наводите прање прозора са унутрашње стране? 

 

Одговор 4: 

 

Услуге које обухвата Партија 2 односе се на прање прозора са спољне стране. 
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Питање 5: 

 

Наручилац за Партију 2 захтева потврду од претходног наручиоца као доказ да је понуђач 

извршио услугу прања прозора. Будући да прање прозора спада у периодичне услуге које понуђач 

обавља на објектима по задатој динамици и да те услуге наплаћује у оквиру своје месечне цене, на 

који начин понуђач може да достави референцу која се односи само на услуге прања прозора? Да 

ли је за наручиоца прихватљиво да се достави допис претходних наручиоца да је понуђач у оквиру 

услуга одржавања хигијене пружао и услуге прања прозора?  

 

Одговор 5: 

 

Да, прихватљиво је, с тим што у фотокопији уговора као доказна докмументација мора стајати и 

прање прозора са спољашне стране. Наравно неопходно је доставити и потписану и печатирану 

Изјаву-референтну листу. 


