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Град Пирот 
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Број: 404-103/2017 
Датум: 29.03.2017. 
              
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈНМВ БР. 1.2.3/2017 

„ЧИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ГРАДА ПИРОТА“ 

 
Дана 27.03.2017. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања: 
  
1. Предвидели сте да понуђач обезбеђује течни сапун, сред.за прање посуђа, 
сред.за уклањање каменца трулекс крпе и сунџере, док папирну галантерију 
обезбеђује наручилац. Наше питање гласи, ко обезбеђује хемијска средства за 
вршење услуге, као и опрему за извршење услуге?  
 
2. Који је минимлани број извршилаца које захтева наручилац на извршењу 
предметне услуге?  
 
3. Да ли се предметна услуга (за дневно одржавање хигијене) обавља само радним 
данима, од понедељка до петка?  
 
4. Молимо вас за одговор који је минамални рок плаћања, с обзиром да исте није 
дефинисан конкурсном документацијом (максимални рок је дефинисан позитивним 
прописима и износи 45 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге)?  
 
5. Да ли извршиоци понуђача, којем буде додељен уговор, морају бити у радном 
односу или могу бити ангажовани и по другом основу у складу са Законом о раду?  
 
6. Да ли понуђач приликом калкулације цене, мора за сваког ангажованог 
извршиоца, применити минималну цену рада, која у овом тренутку износи 130,00 
рсд/радном часу у нето износу?  
 
 
ОДГОВОРИ: 
 
1. Хемијска средства за вршење услуге, као и опрему за извршење услуге 
обезбеђује Извршилац услуге. 
Код чишћења некадашњег Дома Војске Србије у улици Бранка Радичевића 
Пружалац услуге је у обавези да обезбеди течни сапун за 4 умиваоника. Пошто нема 
уграђених дозера  за течни сапун, тоалетни папир и убрусе у обавези је да исте 
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монтира док траје уговорна обавеза. Процењена потрошња течног сапуна на 
годишњем нивоу је укупно 10 литара за 4 дозера за течни сапун. Пружалац услуге је 
у обавези да обезбеди тоалет папир за  потребе WC-а из спецификације  у форми 
листића. Процењена потрошња тоалет папира на годишњем нивоу је укупно 20 
паковања (минимум 12x9x10,5cm, минимум 200 листова, 100% рециклирани папир).  
Процењена потрошња убруса за руке на годишњем нивоу је укупно 30 паковања 
(минимум 22x10,5x13,5cm, минимум 320 листова, 100% рециклирани папир). Ово је 
наведено на страни 14/43 Конкурсне документације. 
 
2. „Понуђач је у обавези да за реализацију ове јавне набавке обезбеди потребан и 
довољан број радника како би се сврха набавке испунила“, како је и наведено на 
страни 14/43 Конкурсне документације. У Спецификацији је дата количина и опис 
услуга на основу којих Понуђач планира број извршилаца. 
 
3. Предметна услуга се не обавља само радним данима, од понедељка до петка, већ 
се услуга чишћења обавља и суботом и недељом, као што је и предвиђено на страни 
6/43 Конкурсне документације, пета ставка, где стоји: ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  
„Чишћење пословног простора - Српских владара 82 “, ДИНАМИКА „два пута 
седмично (суботом и недељом) у интервалу од 07:00 часова до 14:00 часова “. 
Такође, ставка 12 на страни 7/43 Конкурсне документације стоји: ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ „Чишћење по потреби приликом разних манифестација и присуства 
делегација“ ДИНАМИКА „по потреби приликом разних манифестација и присуства 
делегација“,  јер Наручилац не може унапред са сигурношћу предвидети да ли ће 
бити манифестација и присуства делегација и да ли ће бити у току радних дана или 
нерадних дана или викендом.  
 
4. Рок плаћања , у смислу броја дана, је дат као могућност Понуђачу да сам упише у 
Обрасцу „Опис предмета набавке“ на страни 36/43 Конкурсне документације. 
 
5. Радници ангажовани код Извршиоца услуге која је предмет ове јавне набавке могу 
бити у радном односу, а могу бити ангажовани и по другом основу у складу са 
Законом о раду, како је и наведено на страни 14/43 Конкурсне документације.  
 
6. Понуђач нуди цену за услугу чишћења на основу датих параметара, а то су опис и 
количина тражених услуга. Самим тим Понуђач односно Извршилац услуге уређује 
исплату зарада радницима у складу прописима који уређују рад и радне односе. 
 
 
 
 

           
        

  Комисија за предметну ЈН  
 


