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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Улица др Зорана Ђинђића 2 

21000 Нови Сад 

 

 

ПИТАЊА, ОДГОВОРИ, СУГЕСТИЈЕ 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ, ОДРЖАВАЊЕ 

ХИГИЈЕНЕ У ЗГРАДИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА  

(сукцесивно извршење услуге) 

 

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 33/2018   

 

Питања: 

 

1. Молимо Наручиоца да дефинише који су минимални и максимални рокови: „почетак 

пружања услуге“ и „гаранција за извршену услугу“, који се уписују у модел уговора (члан 

4. став 2. и 4.) и образац понуде (страна 23 конкурсне документације). 

 

2. Да ли Наручилац захтева да понуђачи приликом калкулације цене, морају узети у обзир 

минималну цену рада, која у овом тренутку износи 143,00 динара нето, у складу са 

одлуком надлежних орагана  (Економско-социјални савет и Влада Републике Србије)? 

 

3. Имајући у виду да је Наручилац предвидео фиксност цене, да ли ће Наручилац 

дозволити измену цене у случају промене минималне цене рада, у току важења уговора по 

предметној јавној набавци, о чему одлуку доносе надлежни органи (Економско-социјални 

савет и Влада Републике Србије), што је независна околност на коју немају утицај 

уговорне стране? 

 

4. Да ли понуђачи имају обавезу обезбеђивања папирне галантерије и течног сапуна, или и 

наведено обезбеђује Наручилац? 

 

5. Имајући у виду да Наручилац обезбеђује заштитну опрему и опрему за рад 

извршиоцима, да ли понуђачи обезбеђују хемијска средства за одржавање хигијене, тј. за 

извршење предметне услуге? 

 

6. У упутству понуђачима како да сачине понуду, валута плаћања је најдуже 45 дана (тачка 

8.1. страна 14 кон.док.), до је у обрасцу понуде, као и у моделу уговора, валута 30 дана. 

Молим вас за одговор која је валута плаћања, 30 или 45 дана? 
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Одговори: 

 

1.  

Рок почетка извршења услуге је 1.9.2018. године.  

Гаранцију за извршену услугу, Наручилац ће избрисати  у Измени и  допуни Конкусрне 

документације, и одредити формулацију „контрола квалитета извршене услуге од стране 

техничког лица Наручиоца“. 

 

2. 

Понуђачи су обавезни да у калкулацији цене услуге, обавезно рачунају минималну цену 

рада у износу од 143,00 динара /радни час (нето).  

 

3. 

У вези питања непроменљивости цене из понуде у току извршња уговора, Наручилац ће у 

Измени и допуни Конкурсне документације, предвидети могућност измене цене, у складу 

са евентаулним будућим променама минималне цене рада, у складу са одлуком надлежних 

орагана , објављеном у „Службеном гласнику“ Републике Србије. 

 

4. 

Папирну галантерију, течни сапун, као и сва остала средства и материјал за извршење 

услуге, обезбеђује Наручилац. 

 

5. 

Под 4. 

 

6. 

Валута плаћања је 30 дана. Наручилац ће уочену неусаглашеност текста Конкурсне 

докуменатције исправити у Измени и допуни Конкурсне документације. 

 

     

 

 

      За Филозофски факултет 

 

     Дипл. инг. Светозар Симић, стручни сарадник 

     Вања Фекић, стручни сарадник 

 

       

 

 

 


