
1 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-22/16-IX 

Дана: 20.06.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

         

   Потенцијални понуђач-заинтересовано лице поставио је дана 16.06.2016. године у 23:31 

часова електронском поштом, питања везана за покренут поступак јавне набавке мале вреднодсти, 

ЈН број 404-22/16-IX набавка услуге одржавања чистоће и хигијене приземља и првог спрата зграде 

Градске управе града Краљева за 2016. годину, објављену на Порталу ЈН дана 09.06.2016. године, у 

погледу начина извршења услуге прописаног Прилогом 3-Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 13 в) то у ставу који гласи "Пре преузимања чишћења и одржавања чистоће и хигијене 

приземља и првог спрата зграде Градске управе града Краљева пружалац услуге је дужан да изврши 

генерално чишћење простора." 

Потенцијални понуђач-заинтересовано лице пита шта се подразумева под генералним 

чишћењем простора и по којој техничкој спецификацији тај простор треба да се чисти, односно који је 

обим и врста радова у питању, по којој цени, којој динамици и за које време се ови послови морају 

извести, да се ово не може радити поподне  јер захтева вишедневни непрекидан рад и може се 

урадити само за време викенда од петка поподне до недеље увече? Напомиње да на страни 24. у члану 

5. став 2. датог Модела уговора такође стоји ова обавеза, а нигде није дефинисана њена вредност, 

обим радова, динамика извршења и остало. 

Потенцијални понуђач-заинтересовано лице даље пита да ли ће се сачињавање месечних 

фактура базирати на стварно изведеним количинама или паушално по количинама које су дате у 

обрасцу и да ли ће свакодневно овлашћено лице наручиоца вршити контролу извршења обима 

(количине) и врсте радова и оверавати то одређеним документом на основу чега би се формирао 

рачун сходно датим јединичним ценама за одређену врсту радова? 

Исти потенцијални понуђач-заинтересовано лице поставио је такође дана 17.06.2016. године 

више нових питања, која су по садржини мање-више слична питањима на које је наручилац већ дао 

одговоре које је објавио на Порталу ЈН дана 16.06.2016. године, а која се односе на могућност и 

начин пријављивања радника који би били ангажовани на пословима који су предмет ове јавне 

набавке. Потенцијални понуђач-заинтересовано лице инсистира да ангажовани радници понуђача 

буду агажовани на пуно радно време и да наручилац мора задржати право месечне контроле обрасца 

М1 пријаве за сваког радника посебно.  

Следеће питаање потенцијалног понуђача односи се на цену коју понуђачи требају да дају за 

одређени фонд радних дана на годишњем нивоу код редовног чишћења, сматрајући да тако добијени 

износ треба сабрати са годишњом вредношћу услуге Ванредног чишћења и одржавања, како би се на 

овај начин добила укупна вредност услуге за уговарање на годишњем нивоу.  

Такође, потенцијални понуђач поново поставља питање плаћања месечних фактура-рачуна 

према стварно изведеним количинама, врсти, уговореним јединичним ценама и броју радних дана у 

месецу која би захтевала свакодневни надзор и контролу наручиоца.    
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О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

          

           У ЈН број 404-22/16-IX јавна набавка мале вредности, набавка услуга– одржавања чистоће 

и хигијене приземља и првог спрата зграде Градске управе града Краљева за 2016. годину, објављеној 

на Порталу ЈН дана 09.06.2016. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем одговорног 

лица наручиоца даје следеће одговоре:  

Под генералним чишћењем подазумева се редовно и ванредно чишћење дела зграде Градске 

управе града Краљева, према количинама детаљно описаним у Техничкој спецификацији и датим 

ценама у Обрасцу структуре цене.  

По питању начина ангажованих радника, наручилац поново указује да је условима из 

Конкурсне документације тражен минималан број радника за које наручилац сматра да је довољан за 

обављање услуге чишћења и одржавања, не улазећи у њихов начин ангажовања код понуђача, 

односно да ли су ангажовани са пуним или непуним радним временом. Наручилац само захтева да 

радници који буду на списку пријављени за обављање ове услуге морају бити ангажовани на неки од 

начина прописан Конкурсном документацијом (радни однос на одређено време, неодређено време 

и/или, ангажовање на основу уговора о привременим и повременим пословима). 

Везано за питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу начина плаћања 

изведених услуга Наручилац појашњава да се чишћење обавља сваког радног дана и биће плаћено 

према броју радних дана у месецу на основу стварно извршене услуге, које контролише и потписује 

овлашћено лице наручиоца. 

Везано за питање потенцијалног понуђача-заинтересованог лица у погледу редовног и 

ванредног чишћења, ради прецизирања конкурсне документације и отклањања евентуалних 

недоумица код потенцијалних понуђача, Комисија за јавну набавку је одлучила да у објављеној 

Конкурсној документацији у Прилогу 8-Образац структуре цене са упутством како се попуњава, 

замени страну 26 страном 26А и ова измена и допуна је објављена на Порталу ЈН данас 20.06.2016. 

године,  

  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


