
 
 

 

 

 

Питања и одговори на питања заинтересованог лица у поступку јавне 

набавке МЈН 24/18 , УП 5071/18 од 20.11.2018. године 

 

 

 

 

ПИТАЊА: 

 



 

 

 

ОДГОВОРИ: 

1. Под ''допуном текстилне галантерије'' подразумева се допуна која укључује осим убруса, 

тоалет папира, сапуна и других средстава за хигијену, допуну текстилне галантерије под 

чиме подразумевамо кухињске крпе, пешкире и сл. Сва папирна и текстилна галантерија 

је обезбеђена од стране Наручиоца и није обавеза Извршиоца да је набави или 

дистрибуира па не представља додатни финансијски трошак за истог. 

2. У конкретном случају, сваки понуђач, осим редовног пописа може извршити и ванредни 

попис у смислу испуњавања Техничког капацитета. Предмет реализације ове јавне 

набавке односи се на 2019. годину из чега следи да подаци садржани у пописним 

листама морају одговарати реалном стању фактичког стања машина, као средстава за 

рад које ће користити приликом пружања услуге. Наручалац може да прихвати пописне 

листе које су урађене на дан 31.12. уз потврду понуђача да су листе непромењене са 

датумом назначеним у конкурсној документацији.  

3. Полиса мора бити изражена у динарима, као званичној валути у Републици Србији. 

4. Појам радних сати није квантитативан и не утиче на цену. Евиденција радних сати, као 

статистички параметар, служи сврси праћења потреба Наручиоца на три локације које су 

наведене у конкурсној документацији, а вези са услугама које су предмет ове јавне 

набавке. Подаци ће се користити у интерне сврхе и елемент су анализа пословања. 



 
5. Тражена укупна цена подразумева укупну цену на годишњем нивоу. Ова цена обухвата 

све трошкове понуђача. 

6. Сваки понуђач калкулише понуђену цену за период вршења услуге од 01.01.2019. године 

до закључно са 31.12.2019. године. 

7. У смислу образложења и прецизирања ове одредбе, за Понуђаче је релевантан Члан 12. 

Модела уговора, Конкурсне документације МЈН 24/18, где је утврђено: ''Наручилац ће 

за извршене услуге уплатити на рачун Извршиоца до 5ог у месецу за предходни месец.'' 

8. Цена која обавезује Наручиоца и Понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија 

(касније Извршиоца) је укупна уговорена цена за услугу, сагласно  одредабама уговора 

који ће бити закључен након спроведног поступка јавне набавке, а коју изабрани 

Понуђач уноси на означено место у конкурсној документацији, приликом подношења 

понуде. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, у свему у складу са 

одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим предмета 

набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора. 

9. Извршиоци ангажовани од стране Понуђача нису лимитирани радним временом на 

дневном нивоу, али су обавези да у просторијама Наручиоца, на назначеном локацијама 

у конкурсној документацији, проведу довољан број сати који ће допринети квалитетном 

извршењу услуга које су на свакодневном нивоу и другим нивоима, прописане у 

Конкурсној документацији МЈН 24/18. 

10. Огледни стан у насељу ''Земунске капије'' у Земуну је опремљен намештајем. 

11. Генерално чишћење је детаљно чишћење намештаја, целокупне опреме и простора 

Наручиоца. Ово подразумева чишћење свих хоризонталних и вертикалних површина 

укључујући стаклене, керамичке и друге подне површине, машинско прање меблираног 

намештаја, других меких и тврдих површина. Такође, генерално чишћење се односи на 

детаљну дезинфекцију санитарних блокова и купатилског и кухињског простора. 

12. Није грешка. Нарулилац има у свом власништву некретнине на локацији Др Иван Рибар. 

Оквирна укупна површина и обавезе које се спроводе у смислу вршења услуге, јавно су 

утврђени у Конкурсној документацији МЈН 24/18. 

13. Наручилац остаје при свему дефинисаном и захтеваном у Конкурсној документацији 

МЈН 24/18 

14. У смислу доказивања довољног финансијског капацитета, јасно је прописано: 

''Оцена бонитета - без дана блокаде за 2016. и 2017. годину, доказује се достављањем:  

Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре и 

Потврдом о броју дана блокаде коју издаје Народна Банка Србије – Одељење принудне наплате 

или изјавом да се број дана блокаде може проверити на сајту НБС уз навођење сајта.'' 

Такође, неопходно је да понуђач у току 2018. године до објаве позива није био у блокади. 

 

Комисија за јавну набавку МЈН 24/18 


