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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 53/2019  

 

Питање бр.1: 

U tehničkoj specifikaciji navodite šta se čisti i kako se čisti. Međutim nigde niste stavili i 

odvojili redovno čišćenje, vanredno čišćenje, nigde nema ponuđene pojedinačne cene za usluge 

čišćenja. Nije ista cena za čišćenje podova i pajanje zidove npr. Molimo vas da napravite 

specifikaciju cena za usluge čišćenja. 

 

Одговор бр.1: 

Тражи се да цена у понуди буде изражена по m² простора који треба да се чисти  и 

фактурише се као цена по m² на месечном нивоу и обухвата све послове из техничке 

спецификације. 

 

Питање бр.2: 

 Ne možete kao Naručilac da određujete koliko ponuđač može da da maksimalnu cenu po 

1m2. Imate procenjenu vrednost koju ste objavili. Ponuđači će dati cenu u skladu sa svim 

troškovima i zaračunati svoju zaradu. Vi kao naručilac ne možete svesno nekoga da terate da radi u 

sivoj zoni tako što će te ga ograničiti cenom i primorati da radi u minusu. Molimo vas da izbacite 

formulaciju gde se traži da cena ne sme biti veća od 100 RSD po 1 m2. 

 

Одговор бр.2: 

Цена је дефинисана максимално на 100,00 дин/m² без ПДВ-а на месечном нивоу  из разлога 

што би свака већа цена имала за последицу непостизање целисходности и исплативости јавне 

набавке. 

 

Питање бр.3: 

Takođe na strani 13 navodite sledeće: Понуђач је дужан да обезбеди број извршилаца за 

извршење предметне услуге у складу са бројем извршилаца наведених у понуди који не може 

бити мањи од минималног захтеваног броја извршилаца. Наручилац задржава право да од 

понуђача захтева ангажовање већег броја извршилаца ако је то потребно. Ангажовањем 

већег броја извршилаца не може се повећати укупна уговорена вредност уговора. 

Da bi ovakva konstatcija funkcionisala u praksi vi kao Naručilac morate odrediti koji je to broj 

radnika potreban da bi se kvalitetno odradio posao. A vi kao naručilac možete da tražite povećanje 

broja izvršilaca ali ako je upitanju vanredno čišćenje. Naravno to se posebno plaća. Zato od vas i 
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tražimo da napravite specifikacije cena. Molimo vas da utvrdite tačan broj radnika za predmetnu 

javnu nabavku na osnovu date kvadrature. 

 

Одговор бр.3: 

У табеларном приказу локација за услугу чишћења пословног простора на територији 

Републике Србије је наведен минималан број извршилаца, а понуђачима је остављено да на 

основу наведених података одреде оптималан број извршилаца за предметну услугу 

чишћења. 

 

Питање бр.4: 

U dodatnim uslovima tražite da ponuđač ima minimum 3 zaposlenih koji su obučeni za rad 

u blizini ili prisustvu napona. Prvo da razjasnimo jednu bitnu stvar. Radnik ne može biti u blizini 

napona. Radnik je u blizini koliko i svaki putnik koji priđe ili prođe kolosek. Napon se nalazi u 

kontaktnoj mreži koji iznosi 25 000 volti. Tu radnik nema nikakav kontakt niti se penje na stubove. 

Ovaj uslov je diskriminatorski i nema veze sa predmetnom javnom nabavkom. Radnici koji budu 

radili u blizini napona i dalje će imati obrazac 6 i nikakve druge kvalifikacije niti posebnu obuku.  

Molimo vas da ovaj uslov izbacite iz konkursne dokumentacije. 

 

Одговор бр.4: 

У спецификацији послова је јасно наведено да се услуге врше и на површинама које се 

налазе у близини напона. Приликом рада телескопским моткама, мердевинама и осталим 

алатом за вршење предметне услуге могу се десити потенцијално трагичне ситуације, којих 

смо били сведоци више пута у претходном периоду, имајући у виду да до трагедије може 

доћи без непосредног додира са контактном мрежом и то спуштањем струjног лука. Управо 

из тог разлога је неопходно да одређени број извшилаца буде обучен од овлашћене 

институције како да на безбедан начин врши предметне услуге у таквом окружењу. 

 


