
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број: 2600/ 10 -51-06/2018 

 Датум: 23.05.2018. године 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА (поновљени поступак), бр. 3/2018У  

 

Питања: 

 

1. Имајућу у виду да смо по претходном поступку (обустављеном) прибавили потврде за референце 

претходних корисника услуга, да ли ће наведене прибављене потврде бити прихватљиве за наручиоца 

и у овом -поновљеном поступку? 

2. С обзиром на ниску процењену вредност, захтевани минимални број извршилаца (укупно 4, од 

којих један пре подне), набавку папирне галантерије и течног сапуна, као и описа послова, да ли ће 

наручилац одбити понуду понуђача који понуди цену за 12 месеци већу од процењене вредности, или 

постоји могућност да се уговор закључи са таквим понуђачем до утрошка средстава? 

3. Шта се дешава у случају када захтеване количине папирне галантерије и течног сапуна не буду 

довољне, да ли је обавеза понуђача да  прибави додатне количине, и уколико је одговор потврдан, по 

којој цени фактурише те количине, будући да се нигде у понуди не достављају те цене? 

4. Између осталог наводите и то да је понуђач дужан да на захтев Наручиоца повећа или смањи број 

извршилаца до 10%. на који начин мислите да то може да се изведе, с обзиром на укупан број 

захтеваних извршилаца (укупно 4)? 

5. Шта се упису у Обрасцу понуде у делу "рок за извршење услуге"? 

Одговори: 

 

1. Наручилац ће прихватити потврде за референце претходних корисника услуга, прибављене по 

претходном поступку (обустављеном).  

 

2. Понуђачи достављају понуде у којима наводе понуђену цену по м2, односно укупну месечну цену 

услуге. У члану 7. модела уговора је наведен износ на који се уговор закључује, док је у члану 19. 

наведено да се закључује на период од једне године, односно на период који је краћи од једне године, 

уколико се износ на који је уговор закључен утроши пре истека једне године.  

Наручилац ће ценити најнижу понуђену цену на месечном нивоу, како је и наведено у обрасцу 

понуде.  

 

3. Наручилац сматра да су тражене количине папирне галантерије и течног сапуна на месечном нивоу 

наведене у техничкој спецификацији конкурсне документације довољне. Уколико,  у току реализације 

уговора, извршилац види да је потрошња папирне галантерије и течног сапуна већа од очекиване, 

дужан је да о томе извести овлашћено лице наручиоца, како би се извршила рационална расподела. 

 

4. У техничкој спецификацији је наведено да је понуђач у обавези да обезбеди најмање четири 

извршиоца на пословима одржавања чистоће, од чега једног у преподневној смени. У конкретном 

случају би се повећање/смањење спровело кроз већи/мањи број радних сати извршилаца који раде на 

одржавању хигијене. 

 

5. Понуђач уписује од ког момента је у могућности да преузме извршење услуге, нпр. одмах по 

потписивању уговора, у року од 15 дана од потписивања уговора и сл.   

 

 

Конкурсна комисија 

 

 


