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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, за период од 
12 месеци, број јавне набавке: 404-1-215/20-19 
 

 
Дана 08.06.2020. године, заинтересованo лицe обратилo се захтевом за појашњењем у 

вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у 
пословним објектима РФЗО, за период од 12 месеци, број јавне набавке: 404-1-215/20-19, 
сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
 Питање: 
 

 „Наручилац је предвидео да се за пословни објекат седишта Филијале Прокупље услуга 

пружа укупно 32 радна дана у току важења уговора у складу са потребом Филијале. Имајући у 

виду да је у обрасцу 4.1. – понуда са структуром цене могуће изразити цену услуге за филијалу 

Прокупље једино на месечном нивоу и за период од 12 месеци, на који начин ће се 

евидентирати радни дани на годишњем нивоу и да ли и на који начин Наручилац може 

захтевати ангажовање извршилаца више од 32 дана годишње?“ 

 
 Одговор бр 1: 

 У Техничкој спецификацији, на страни 11/43 КД, наведено је: У пословном објекту 
седишта Филијале Прокупље услуга се пружа укупно 32 радна дана у току важења уговора у 
складу са потребом Филијале, и то свакодневно чишћење и у оквиру периодичног чишћења 
недељно и месечно чишћење. 

 Понуђач је у обавези да у цену услуге урачуна наведена 32 радна дана за седиште 
Филијале Прокупље и иста се неће посебно исказивати у понуди односно исказује се 
јединствена месечна и укупна цена услуге за све објекте наведене у оквиру Филијале 
Прокупље (Испоставе).  

 Наручилац, без измене уговора, не може захтевати ангажовање извршилаца у 
седишту Филијале Прокупље дуже од 32 радна дана.   

 
Др                                          М                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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