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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА 

ПОДНИХ ОБЛОГА, СТОЛИЦА И ФОТЕЉА  

(сукцесивна услуга)  

 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2017   

 

 

1. Питање: 

Да ли извршиоци понуђача којем буде додељен уговор, морају бити у радном односу или 

могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду? 

Одговор: 

Наручилац је на постављено питање детаљно одговорио у Одговорима на постављена 

питања 1 од 6.3.2017. године, као и усаглашеном Конкурсном докумнетацијом (Измене и 

допуне 4). 

 

2. Питање: 

Да ли понуђачи приликом калкулације цене услуге, морају за сваког извршиоца поштовати 

минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 динара рсд/по радно сату /нето/? 

Одговор: 

У случају да је лице запослено (у радном односу) код понуђача, минимална основица на 

коју се обрачунавају порези и доприноси износи 130,00 динара /нето/. 

 

3. Питање: 

Потребно је изменити понуде, обзиром да исти не садржи делове у којима се могу уписати 

цене услуге? 

Одговор: 

У Конкурсној документацији предметне набавке је остављен простор за упис цене у 

Моделу уговора и Обрасцу структура цене. 

 

 



4. Питање: 

Који је минимални гарантни рок за извршену услугу, који се уписује у Обрасцу понуде? 

Одговор: 

Минимални гарантни рок за антиграфитну заштиту износи 24 месеца, док је минимални 

гарантни рок за остале услуге по спецификацији 6 месеци. 

 

5. Питање: 

Која се вредност уписује у члану 3. став 1 Модела уговора, имајући у виду да се према 

постојећим обрасцима за услугу даје јединична цена по јединице мере (ком., м2 и др.)? 

Одговор: 

Укупну вредност уговора уписује Наручилац. 

 

6. Питање: 

У вези обавезног увида (како је Наручилац прописао техничком спецификацијом), позива 

се Наручилац да измени овај обавезни услов у могућност увида, обзиром да иста не може 

бити обавеза већ могућност за понуђаче. Увид не може бити обавезан услов исправности  

понуде и о томе постоји пракса у одлуци Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки (Решење Комисије број 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године). 

Одговор: 

Након увида у наведено Решење Комисије, Наручилац прихвата сугестију подносиоца 

упита и услов  „увид у просторије“ из обавезног прелази у могућност. Наручилац остаје 

при ставу да није могуће формирати исправну понуду без увида у простор, али, стручна  

оцена понуда остаје у фази поступка израде Извештаја о стручној оцени понуда. 

У складу са наведеним, Наручилац ће извршити усклађивање, односно Измену и допуну 

Конкурсне комисије. 

 

7. Питање: 

Може ли Наручилац да дефинише начин обрачуна површине са које је скинут графит 

(правоугаони и сл.)? 

Одговор: 

Као што је дефинисано у Конкурсној документацији, обрачун са врши по м2. 

 

8. Питање: 

Да ли се антиграфитна заштита наноси само на површину са које је скинут графит 

(фластер) или на површину целог фасадног платна односно стуба где се налази графит? 

Одговор: 

Због непредвидивости фреквенције, количине и површине исписивања будућих графита, 

антиграфитну заштиту ћемо издвојити као посебну ставку у спецификацији. 

 

9. Питање: 

Конкурсном документацијом је предвиђено скидање графита и заштита зидова једном 

позицијом. Уколико се заштита наноси на целу површину фасаде односно стубова са којих 

је скинут графит, може ли се заштита зидова у документацији издвојити као посебна 

позиција? 

 

 



Одговор: 

Због непредвидивости фреквенције, количине и површине исписивања будућих графита, 

антиграфитну заштиту ћемо издвојити као посебну ставку у спецификацији. 

 

10. Питање: 

Пошто је у питању набавка сукцесивне услуге, може ли Наручилац определити принцип 

сукцесивног сређивања простора, односно прања столица, прања и заштите подова, а да 

вредност услуге по наруџбеници не буде мања од 50.000,00 динара или да се Наручилац 

ипак изјасни колика је најмања вредност услуге када ће позвати извршиоца? 

Одговор: 

Чишћење и одржавање подних облога и радних столица и фотеља ће се вршити 

сукцесивно, у складу са потребама и финансијким могућностима Факултета. 

 

11. Питање: 

Може ли Наручилац обезбедити простор за смештај машина за прање подова максимално 

до 4м2 да их извршилац не мора стално доносити и враћати? 

Одговор: 

Није могуће обезбедити простор за сигурно чување машине у власиштву понуђача. 

 

12. Питање: 

Када се могу извршавати радови предвиђени тендером? 

Одговор: 

Чишћење и одржавање подних облога и радних столица и фотеља ће се вршити 

сукцесивно, у складу са потребама и финансијким могућностима Факултета. Доба дана 

када је могуће вршити предметне услуге су период када радови на чишћењу не ометају 

наставне активности (касни поподневни часови, вече, викенд). 

 

13. Питање: 

Колико су стари графити? 

Одговор? 

1-10 година. 

 

14. Питање: 

До када је продужен рок за доставу понуда: 

Одговор: 

23.3.2017. године до 9,00 часова. 

 

15. Питање: 

Да ли постоји могућност обиласка просторија? 

Одговор: 

Обилазак просторија је дефинисан у Конкурсној документацији Наручиоца. 

 

                                                    За Филозофски факултет 

             Миладин Трифковић, дипл. инг. 

               Вања Фекић. стручни сарадник 

 


