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На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку број 4/25-2020 – УСЛУГЕ 
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА ''УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ КОВИН'' У 
КОВИНУ, на питања постављена од стране потенцијалног понуђача, даје одговоре: 

 
 

ПИТАЊА 
 

1. Naručilac zahteva od ponuđača da mesečno isporučuje navedenu količinu 
potrošnog materijala. Šta ukoliko ta količina ne bude dovoljna za mesec dana? Da li 
je obaveza ponuđača da isporuči dodatne količine, i na koji način ih naplaćuje, 
budući da se u ponudi ne dostavljaju jedinačne cene?  
 

2. Da li je greška u spisku potrošnog materijala kod stavke „krpa za brisanje podova" 3 
metra? 
 

3. Da li je neophodno svakog meseca kupovati wc četke i pamučne krpe za posuđe? 

 

4. Da li možete da navedete broj listića u klipu za složivi papir i složivi ubrus?  

 

5. Vezano za referentnu listu, da li se iznos od četiri miliona dinara odnosi ukupno na 
sve tri godine, ili za svaku godinu posebno? Ukoliko je ponuđač u jednoj godini 
pružao usluge u tom iznosu, da li se smatra da je ispunio traženi uslov? 

 

6. U Pozivu za dostavljanje ponuda, navodite da se ponude dostavljaju na adresu ul. 
JNA br 34, a da je javno otvaranje na adresi ul. Branisalava Nušića br 2/a, da li je u 
pitanju greška? Ukoliko je odgovor negativan, da li je teoretski moguće stići za 15 min 
sa jedne lokacije na drugu? 

 
7. U obrascu Strukture cene u koloni 3, između ostalog stoji min 5 izvršilaca i 1 lice za 

bezbednost i zdravlje na radu. Da li je u pitanju greška, da li je Naručilac mislio na 
kontrolora kog zahteva svakodnevno, budući da lice za bezbednost i zdravlje na radu 
ne obavlja poslove samo za taj objekat, i nije svakodnevno prisutan na objektu? 

 
8. Da li je neophodno da ponuđač izvrši obilazak (na strani 42.stoji da ponuda mora da 

sadrži)? Da li će ponuda ponuđača koji ne dostavi izjavu o obilasku biti neprihvatljiva? 
(podsećamo Vas da je obilazak objekata više puta bio predmet Zahteva za zaštitu 
prava, pri čemu je Komisija dala mišljenje da obilazak može biti mogućnost, ali nikako 
eliminacioni uslov za učešće u postupku, primer: Rešenje broj 4-00-85/2016 od 
15.03.2016.). 
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ОДГОВОРИ 
  

1. Понуђач је обавезан да месечно испоручује само наведене количине. 
 

2. Није грешка. Треба као што стоји 3 м,најмање ширине 0.8 – 1.0 метар. 
 

3. Потребно је, све како је наведено у Обрасцу 10. 
 

4. Треба 200 листића у клипу за сложив папир и сложиви убрус. 
 

5. Износ од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а односи се на укупан износ за све три 
године (2017, 2018 и 2019) и уколико је Понуђач у једној години пружио услиге у 
том износу, испуњава тражени услов. 
 

6. Није грешка, улаз је из улице Бранислава Нушића број 2/а, у питању је иста 
зграда. 

 
7. Није грешка, Понуђач треба да има у радном односу или радно ангажованих 

лица у складу са Законом о раду, и то минимално:  
-  5 (пет)  извршилаца  и 
- 1 (једно) лице задужено за безбедност и здравље на раду, које има положен 
стучни испит за безбедност и здравље на раду и које не мора да буде 
свакодневно присутно на објекту.  
Понуђач је у обавези да одреди и једно лице за комуникацију и контролу 
пружених услуга, а  то лице може да буде и један од ангажованих Извршилаца. 
 

8. У Обрасцу 11 -  Изјава о обиласку локације у напомени пише: ''Понуђач може да 
изврши обилазак локације'', значи да није обавезам, али је то стављено као 
могућност за оне Понуђаче који  то желе да им се то и омогући. 
 

  
 
У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени 

гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одговор се у року од три дана од дана 
пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 
             
   
 

               ЗА КОМИСИЈУ  
                              Верица Торлаковић Николић, члан 


