
 
 

Број: ЈНMВ-05-20/2017 

Датум: 24.  03. 2017. године 

  

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Услуге чишћења 

пословних просторија, бр. ЈНМВ-05-20/2017, доставља следећу 

 

 

ИЗМЕНУ  И ПОЈАШЊЕЊЕ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Наручилац у поступку јавне набавке - Услуге чишћења пословних просторија бр. 

ЈНМВ-05-20/2017, врши ИЗМЕНУ Конкурсне документације, како следи:  

 

- на страни 4, - у делу – Динамика одржавања (чишћења), мења се радно време 

свакодневног чишћења тако да сад гласи: „Свакодневно чишћење: Обавља се радним 

даном после 15 сати на свим доле наведеним локацијама. Број извршилаца одређује 

понуђач у складу са врстом посла, квадратуром и неопходним квалитетом услуге.“  
 

- на страни 6, у тексту Напомена: мења се други став тако да сад гласи: „Понуђач је 

обавезан да сваког радног дана, током извршења овог уговора обезбеди минимум седам 

запослених, који ће обављати предметне услуге по унапред договореном распореду. На 

основу искуства, Наручилац сматра, да је оптималан број извршилаца на објекту на 

Иђошком путу 4 - 3 до 4 лица. 

 

- на страни 9, део - 1.3 ОСТАЛИ УСЛОВИ – мења се тако да сад гласи: „Понуђачу 

се препоручује да изврши обилазак објеката који су предмет јавне набавке, ради 

сагледавања свеобухватности пружања услуга и ускладу са тим састављања 

понуда. О извршеном обиласку Наручилац  и Понуђач ће попунити Потврду, која је 

саставни део конкурсне документације и коју понуђач, ако је има, доставља уз 

понуду. Обилазак терена може да се изврши сваким радним даном од 12 до 14 сати 

уз претходну најаву особи за контакт Мариза Стефановић на тел. 062 88 52 100.“ 

 

- на страни 26,  мења се део који се односи на спецификацију цена, тако да сад 

гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВАКОДНЕВНО ЧИШЋЕЊЕ 

Назив услуге 
Јед. 
мере 

Плани-
рана 

површина  

Једин. 
цена/м

2
 

без ПДВ-
а 

Јединична 
цена/м

2
 са 

ПДВ-ом 

Укупна  
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а за 

12 месеци 

1  2 3 4 5 (2X3) 6 (2X4) 7(5х12) 

Услуга чишћења пословних просторија, 

свакодневно :  

 Иђошки пут бр.4, површине 
2241 м², 

 Марка Краљевића бб,  
површине  315 м² 

 Тополски пут 10 , површине 
429 м², 

 Бранка Радичевића бр.8, 
                површине 234 м² 

M
2 

3219      

ПЕРИОДИЧНО ЧИШЋЕЊЕ 

Назив услуге Јед. мере 
Паушална цена 

на месечном 

ниво, без ПДВ 

Паушална цена на 

месечном ниво, са 

ПДВ-ом 

Укупна цена за 12 

месеци, без ПДВ-а 

Услуга чишћења пословних 

просторија, недељно :  

 Иђошки пут бр.4, 
површине 2241 м², 

 Марка Краљевића бб,  
површине  315 м² 

 Тополски пут 10 , 
површине 429 м², 

 Бранка Радичевића бр.8, 
                површине 234 м² 

паушално на 
основу увида 
при обиласку 

објеката
 

   

Назив услуге Јед. мере 

Паушална цена  

на тромесечном 

ниво, без ПДВ 

Паушална цена  на 

тромесечном ниво, 

са ПДВ-ом 

Укупна цена за 12 

месеци, без ПДВ-а 

Услуга чишћења пословних 

просторија, тромесечно:  

 Иђошки пут бр.4, 
површине 2241 м², 

 Марка Краљевића бб,  
површине  315 м² 

 Тополски пут 10 , 
површине 429 м², 

 Бранка Радичевића бр.8, 
                површине 234 м² 

паушално на 
основу увида 
при обиласку 

објеката
 

   



 
Назив услуге  

 
Јед.  мере 

 

Паушална цена  

на 

шестомесечном  

ниво, без ПДВ 

 

Паушална цена  на 

шестомесечном 

ниво, са ПДВ-ом 

 

Укупна цена за 12 

месеци, без ПДВ-а 

Услуга чишћења пословних 

просторија, шестомесечно:  

 Иђошки пут бр.4, 
површине 2241 м², 

 Марка Краљевића бб,  
површине  315 м² 

 Тополски пут 10, 
површине 429 м², 

 Бранка Радичевића 
бр.8, 

            површине 234 м² 

паушално на 
основу увида 
при обиласку 

објеката
 

   

 

 

- На страни 28 у делу 5.2 РОКОВИ, друго поље табеле мења се и гласи:  

 

Рок за закључење уговоа 

 

12 месеци 

 

- на страни 30  - члан 4. став 1 алинеја 6 Уговора, мења се и гласи:  

-  по захтеву наручиоца, пружа услуге на новим локацијама, у оквиру планиране 

квадратуре,  

      -    брише се алинеја 7 и 8. 

      -   на страни 31 – члан 6. мења став 1 тако да сад  гласни: „Вредност услуга, које су 

предмет овог уговора износи, на годишњем нивоу, ___________________ динара без ПДВ-

а. ПДВ износи _______________ динара, што укупно износи ________________ динара. 

      -    на страни 31 – мења се члан 9. тако да сад гласн:  

„Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може  раскинути, једностраном 

изјавом воље, вансудским путем, уколико Извршилац не пружа услуге на време и у 

договореном квалитету или на било који други начин, грубо крши одредбе овог уговора.  

 У случају раскида уговора из става 1 овог члана Наручилац  је дужан да 

Извршилацу исплати неспорну вредност реализованог уговора. 

 Oтказни рок у случају раскида је 30 дана од дана достављања писменог захтева за 

раскид“. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Наручилац у поступку јавне набавке - Услуге чишћења пословних просторија бр. 

ЈНМВ-05-20/2017, врши ПОЈАШЊЕЊЕ Конкурсне документације, како следи:  

1. Наручилац се не упушта колико ће Понуђач времена планирати и колико лица 

ангажовати на чишћењу појединих локација. 

2. Наручилац се не упушта у цену минималне зараде по радном сати, али захтева 

да она буде у складу са позитивним законким прописима. 

 



 Због горе наведених Измена конкурсне документације, Наручилац продужава рок 

за подношење понуда до 31. 03. 2016. године до 12.00 сати. 

  

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ и 

ПОЈАШЊЕЊЕ Конкурсне документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

 

 

За Комисију за јавне набавке 

        Шибул Марица дипл. правник 

 


