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П И Т А Њ Е 
 

-          Da li je naša kompanija pored sredstava za rad dužna da 
obezbedi 
i aparate za rad(usisivače i dr.) i hemijska sredstva za održavanje 
higijene 
ili to pada na Vaš teret kao Naručioca usluge? 
 
-          S obzirom da smo pre skoro 2 godine promenili pravnu formu 
ujedno 
i ime i ostale podatke da li je pravni sled izdat od prethodne firme 
dovoljan dokaz za dostavu dokaza da smo u prethodne 3 godine pružili 
usluge 
u minimum dva puta većoj od vrednosti ponude koju dostavljamo za 
predmetnu 
nabavku ili nova firma mora da ima taj dokument za poslednje 3 godine? 
 
 -          Takođe nas zanima da li postoji fiksni ili okvirni broj 
radnih 
sati radnim danima i vikendom,kao i broj osoblja ili je i to u 
zavisnosti od 
Vaših potreba pošto se svuda pominje neki minimum od 2 osobe i 4h?Ili 
eventualno da nam napišete kvadraturu koja se dnevno održava kako bismo 
mi 
napravili proračun? 
 
-           I da li se posao obavlja u određeno vreme za Vašeg radnog 
vremena ili posle isteka istog? 

 
 
       О Д Г О В О Р 

 
1. Понуђач није дужан да обезбеди апарате за рад (усисиваче и др.), 

нити хемијска средства за одржавање хигијене, већ то пада на терет Наручиоца. 
  Понуђач је дужан да обезбеди средства за рад и то: мопове, четке, 
брисаче стакла, гумене рукавице и остало, као и радну одећу и обућу за лица која 
ће ангажовати за вршење предметних послова, како је то прописано конкурсном 
документацијом. 
 
 



 
 

2. Потребно је да у понуди доставите: 
 - доказ да је делатност претходне фирме била одржавање хигијене у 
објектима и  
 - доказ да је укупна вредност пружених предметних услуга (у 
претходној фирми и садашњој фирми) у свакој од предходне 3 (три) године (2013, 
2014. и 2015. години) минимум два пута већа од вредности понуде коју достављате 
за предметну набавку. 
 Уколико доставите наведене доказе Наручилац ће сматрати да сте 
испунили услов у погледу траженог пословног капацитета. 
 

3. У конкурсној документацији Наручилац је навео минималан број 
извршилаца и минималан број радних сати у току радног дана. Број извршилаца и 
број радних сати у току радног дана као и квадратура која ће се дневно одржавати 
ће се мењати у зависности од доба године и потреба Наручиоца. 

 
4. Факултет је отворен у времену од 6,00 до 22,00 сата и предметне 

услуге ће се вршити у оквиру наведеног времена. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 

 


