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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за ветерину 
Број: 404-02-333/2016-05/3 

06.09.2016. године 
Омладинских бригада 1 

                       Нови Београд 
 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12 и 14/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – чишћење службених 
просторија на граничним прелазима и просторија ветеринарске инспекције града Београда 
(по партијама) : 

 
Питање 1: 

        Молимо Вас да нам дате одговор, да ли извршиоци понуђача (којем буде додељен 
уговор), који ће бити ангажовани на извршењу предметне услуге, морају бити запослени код 
понуђача или могу бити и ангажовани у складу са одредбама Закона о раду? 

Одговор 1: 

Могу бити и ангажовани у складу са одредбама Закона о раду.  
 

Питање 2: 
 
 Молимо Вас да нам дате одговор, који је минимални број извршилаца које захтева 
наручилац, за извршење предметне јавне набавке (и за Партију 1 и за Партију 2)? 
 
Одговор 2: 

 
Укупан број радника за ангажовање одређује сам понуђач. 
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Питање  3: 
 
 Молимо Вас да дате одговор, у ком радном времену извршиоци понуђача 

којем буде додељен уговор, врше услугу одржавања хигијене, а према техничкој 
спецификацији за Партију 1 и 2 и динамици услуге наведеној у истој? 

 
Одговор 3: 
 
 
Радно време у коме могу да се изврше услуге чишћења за Партију 1  је од 09:00 до 

16:00h, а за Партију 2 је искључиво од 7:30 до 10:00h.  
 
Питање 4: 
 

 У обрасцу техничке спецификације (и за Партију 1 и Партију 2), наводите да су у 
цену одржавања хигијене  урачуната и хемијска средства и папирна конфекција беле боје 
(просечне цене на месечном нивоу од 8.000,00 – 10.000,00, мп цене). У вези са наведеним, 
да ли је понуђач (којем буде додељен уговор) у обавези да наведено (хем.средства и 
папир.галантерију беле боје) обезбеди искључиво до наведеног износа? 
 

Одговор 4: 
 
У вредности око 8.000,00 – 10.000,00 динара на месечном нивоу. (у обзир узете 

малопродајне цене) 
 
Питање 5: 
 

     У вези са претходним питањем, молимо Вас да ближе опишете папирну конфекцију 
беле боје, коју захтевате, као и просечно потребну количину на месечном нивоу? 

 
Одговор 5: 
 
У папирну конфекцију беле боје спадају трослојни тоалет папир и двослојне 

убруси оквирне количине су по 12 ролни тоалетног папира и 12 ролни папирних убруса по 
граничном прелазу на месечном нивоу. 

 
Питање 6: 
 
Да ли је понуђач којем буде додељен уговор, у обавези да обезбеди течни сапун и 

ако јесте, молимо Вас да дефинишете која је количина истог потребна на месечном нивоу? 
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Одговор 6: 
 
Да, понуђач јесте дужан да набави течни сапун и то један литар месечно по 

граничном прелазу. 
 
Питање 7: 
 
Да ли понуђач, који подноси понуду за обе Партије, доставља појединачно образац 

Изјаве са стране 16/64 конк.документације за сваку партију? 
У вези претходно наведеног обрасца, молимо Вас да нам дате одговор шта се уписује у 
делу где стоји Напомена? 

Одговор 7: 
 
Понуђач има могућност да у обрасцу Изјаве о испуњавању услова за учешће у 

поступку јавне набавке упише Партија 1 и Партија 2 или у понуди достави посебно 
образац изјаве за Парттију 1 и посебно образац изјаве за Партију 2.  

Питање 8: 
 

   У вези претходно наведеног обрасца, молимо Вас да нам дате одговор шта се уписује у 
делу где стоји Напомена? 

 
Одговор 8: 
 
Обзиром да наручилац у конкурсној документацији није дефинисао додатне услове 

за испуњавање у делу образца који се односи на напомену понуђач не уписује никакав 
податак(ни у случају подношења самосталне ни заједничке понуде). 

 
Питање 9: 
 
На страници 23/64 конк.документације, наводите да је цена фиксна. На који начин 

ће ово имати утицаја у случају промене минималне цене рада на основу одлуке Социјално 
економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије, а што је 
околност која не зависи од извршиоца услуге? 

Одговор 9: 
 
Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Уговорена цена је 

фиксна током реализације Уговора. 
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Питање 10: 
  
Да ли понуђачи обрасце бр. 10-Изјава о независној понуди и бр. 11-Изјава понуђача 

на основу обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, достављају у по једном примерку ако дају 
понуду и за Партију 1 и за Партију 2? 
 

            Одговор 10: 

 

Довољан је један примерак изјава о независној понуди  за Партију 1 и за Партију 2. 


