
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/13-17-06                                                          
      15.09.2017. године 
          Б е о г р а д 
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку 
услуге – Прање завеса и прозора у објектима које користи Народна скупштина Републике 

Србије,  ЈНМВ бр. 13/17 
 
  
                  

П и т а њ a: 
 

1. У техничкој спецификацији и обрасцу структуре цене наводите под тачком 6 и 7 прање 

тракастих завеса и венецијанера, које подразумева да се венецијанери и тракасте завесе 

скидају, носе на прање и враћају. 

Занима нас да ли постоји могућност да се венецијанери и траксте завесе перу на лицу 

места? 

Ово питамо, јер према дугогодишњем искуству знамо да се тракасте завесе приликом 

прања у машини и транспорта гужвају, а демонтажа и монтажа венецијанера је исувише 

дуга и компликована и може доћи до пуцања механизма и пластичних делова. Веома 

успешно и квалитетно вршимо прање истих на лицу места, те нас занима да ли постоји та 

могућност? 

 

2. Да ли можете да нам кажете која је предвиђена количина и динамика за хемијско прање 

памучних пешкира (ставка 9 у обр структуре цене), тј колико пута се на месечном нивоу 

перу пешкири и у којој количини? 

Пошто је цена дата по комаду овај податак је веома битан ради калкулације трошкова, 

који терете сваки комад. 

 

3. Молимо Вас да нам дате оквирне количине за годину дана и за остале ставке обрасца 

структуре цена? 
 

О д г о в о р и: 
 
 

1) Нe постоји могућност да се венецијанери и тракасте завесе перу на лицу места. У конкурсној 

документацији у поглављу II Техничка спецификација, под тачком 6. и 7. Наручилац је 

дефинисао да предметна услуга обухвата и транспорт од објекта Наручиоца  до места вршења 

услуге и назад. 

 



 

 

2) Коришћење па тиме и прање пешкира зависи од начина и обима коришћења објеката Народне 

скупштине Републике Србије, па стога није могуће тачно предвидети количину и динамику за 

хемијско прање пешкира. 

 

3) Због специфичности, како самих објеката, затим протоколарних и других активности државног 

органа који користи предметне објектe, тако и предмета набавке и непредвидивости 

временских услова, немогуће је одредити оквирне количине за наведене услуге, из ког разлога 

је Наручилац у предметној јавној набавци предвидео јединичну цену и најнижу укупну 

јединичну цену као критеријум за избор најповољније понуде. 

Дата Техничка спецификација и Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

сасвим тачно дефинишу потребе Наручиоца и довољне су да се формира цена за предметну 

услугу. 

 

                                                                                                                                      КОМИСИЈА  

                                                                                                                              ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                               
Достављено:                                                                                              
- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 
   и на интернет страници Наручиоца. 


