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Предмет: питања и одговори у јавној набавци  ЈНМВ 1/17 – услуга чишћења 
 
 Комисије на основу члана 63 ЗЈН а у вези поднетог Захтева за додатним 
информацијама и или појашњењима конкурсне документације заведен 
03.02.2017.године, даје следеће одговоре везане за Конкурсну документацију у 
поступку јавне набавке ЈНМВ 1/17 – услуга чишћења, 
 
1.ПИТАЊЕ: 
„Наручилац је за један од додатних услова за партију 1 навео и поседовање 
сертификата. Будући да се међу њима налазе и сертификати ИСО 22301 и ИСО 
28000 молим Вас да преиспитате овај критеријум пошто наведени сертификати 
немају  никакве везе са услугом одржавања хигијене нити са фирмама чија је то 
делатност, јер ћемо у противном бити принуђени да уложимо захтев за заштиту 
права. Комисија за заштиту права понуђача је у више наврата усвајала захтеве по 
овом питању, што можете видети на Порталу Управе.“ 
 
ОДГОВОР: 
„На основу поднетог захтева, врши се измена конкурсне документације  у овом 
делу- погледати Измену и допуну конкурсне документације. “ 
 
2.ПИТАЊЕ: 
„Да ли понуђач Акт о процени ризика мође да достави на цд-у, будући да је у 
питању врло обиман документ?“ 
 
ОДГОВОР: 
„На основу поднетог захтева, врши се допуна конкурсне документације  у овом 
делу- погледати Измену и допуну конкурсне документације. “ 
 
3.ПИТАЊЕ: 
„Да ли наручилац захтева неки минимиум броја извршилаца , или понуђач сам 
може да одреди оптимални број?“ 
 
 
 



ОДГОВОР: 
„Предвиђено је да понуђач сам одреди оптимала број а према спецификацији из 
конкурсне документације.“ 
 
4.ПИТАЊЕ: 
„Навели сте да радно време особља за чишћење почиње од 13 часова, да ли можете 
да нам прецизирате до колико сати мора да се заврши? Овај податак је битан , како 
би понуђач могао да начини  калкулацију на колико сати треба ангажовати 
извршиоце?“ 
 
ОДГОВОР: 
„Не можемо да прецизирамо до колико се мора завршити са пословима чишћења 
обзиром да то зависи колико ће понуђач ангажовати извршилаца на пословима 
чишћења, као и од физичке способности извршиоца посла, односно за колико сати  
може да изврши предвиђене послове. Такође, наглашавамо да ће та лица ће имати 
кључеве и шифре за закључавање и закључавање објекта, те неће бити везани за 
радно време установе.“ 
 
5.ПИТАЊЕ: 
„Да ли се дневно чишћење обавља само радним данима или и викендом?“ 
 
ОДГОВОР: 
„Само радним данима.“ 
 
 
 
 

Комисија у поступку јавне   
набавке    ЈНМВ 1/17 

– услуга чишћења 


