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Јавна набавка број 51/2019
СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 51/2019
ПРЕДМЕТ: Појашњење и измена конкурсне документације
I - Дана 15.01.2020. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским
путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке број
51/2019: набавка услуге чишћења зграде Градске општине Звездара, следеће садржине:
Питање 1:
У конкурсној документацији, у обрасцу структуре цене са спецификацијом услуге, у табели
цена за дневне послове, предвидели сте месечни фонд сати од 363 сата, односно, на годишњем
нивоу 4.356 сати. Имајући у виду квадратуре дате у истом обрасцу и поменути број радних сати, не
могу се на адекватан и задовољавајући начин испунити захтеви Наручиоца.
Молимо вас за појашњење горе наведеног.
Одговор 1:
Наручилац је пројектовани број радних сати за вршење дневних послова дат је у
спецификацији у складу са радним временом Наручиоца, не условљавајући број извршилаца
ангажованих у вршењу ове услуге.
1) зграда Градске општине Звездара: (14,5 сати дневно)
- Дневни послови: I смена од 7,30 до 15,30; II смена од 15,30 до 22,00 часа сваког радног дана;
2) Канцеларија за младе: (2 сата дневно)
- Од 16:00 до 18:00 часова сваког радног дана.
Радни дани су понедељак, уторак, среда, четвртак и петак.
(14,5 сати + 2 сата) х 22 радна дана у месецу, износи 363 сата месечно x 12 месеци = 4356
сати.
Понуђачи, сходно својој организацији у кадровском, техничком и другом пословном смислу,
одређују са колико својих извршиоца, којом техником или средствима могу да обаве посао, а да
испуне захтеве наручиоца, у погледу очекиваног нивоа квалитета пружених услуга, те на основу
ове процене нуде своју цену по радном сату.
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