
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 01 404-9/2014 
28. 03. 2014. године 
Б а р а ј е в о 

 
 
                        ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама 
                                               или појашњењима конкурсне документације 
                                              бр. VI 01 404-9/2014- услуге чишћења и одржавања 
                                             зграде ГО Барајево са одговорима на постављена питања 
 

 
1. Обзиром да сте навели да се чишћење зграде врши у периоду од 7.00 до 21.00 час 

оквирно, да ли то подразумева да понуђач мора да ангажује једног извршиоца пре 
подне који би радио 8 сати као “дежурни” , односно који би одржавао санитарне 
чворове, вршио допуну папирне конфекције, сапуна, вршио чишћење улаза и сл? 
 

 Одговор: Потребно је анагажовати једног извршиоца (број извршилаца се може 
повећати по потреби Наручиоца) у преподневној смени који ће обављати   све 
назначене послове из  техничке спецификације  наведене у оквиру конкурсне 
документације  бр. VI 01 404-9/2014- услуге чишћења и одржавања зграде ГО Барајево. 
Препорука је да извршилац на посао дође пре почетка радног времена Управе које се 
одвија у периоду од 08.00 до 16.00, како би се омогућио неометан рад Управе. 
 

2. Да ли је радно време извршилаца у поподневној смени од 16.00 часова по завршетку 
радног времена управе? 
 

       Одговор: Понуђач је тај који одређује радно време. Пракса је до сада била да 
поподневна смена почиње са радом у 15.00 часова. 
 
3. Да ли понуђач обезбеђује хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене? 

 
Одговор: Наручилац обезбеђује сва неопходна средства. 
 

4. Да ли понуђач обезбеђује основна средства (усисиваче, машине) и потрошни 
материјал (крпе, кофе, мопове....)? 
 
Одговор: Наручилац обезбеђује сва неопходна основна средства(усисивач) и 
потрошни материјал. 
 

5. Да ли понуђач обезбеђује папирну галантерију и сапуне или је то обавеза Наручица? 
 
Одговор: Наручилац обезбеђује папирну галантерију и сапуне. 
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6. Да ли извршиоци који ће бити ангажовани морају бити у радном односу код 
понуђача или могу бити ангажовани по неком другом основу у складу са Законом о 
раду (напр. по уговору о привременим и повременим пословима)? 
 
Одговор: Понуђач одређује по ком основу ће радници бити ангажовани (није 
неопходно да буду у радном односу, могуће је и на основу уговора о привременим и 
повременим пословима). Једино је нужно да кадрови буду одговарајућег профила и у 
потребном броју, а који ће бити одговорни за извршење уговоних обавеза. 
 

7. На стр. 12. конкурсне документације сте навели да понуда мора да садржи, између 
осталог и образац трошкова припреме понуде. По Закону о јавним набавкама овај 
образац није неопходно достављати, као што сте и навели на самом обрасцу, па Вас 
питамо да ли је обавезно достављање наведеног обрасца? 
 
Одговор: Није неопходно доставити образац трошкова припреме понуде. 

 

С поштовањем, 

Наташа Рњак и Јелена Јанковић 
Службенице за јавне набавке 

  

 

 


