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ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ ЗА Набавку
услуга чишћења објеката Етнографског музеја у Београду, У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 1/У/2017
Дописом заинтересованог лица, од 09.03.2017. године, у Етнографском музеју заведеним под
бројем 1/16 од 09.03.2017. године, затражена су додатна појашњења у вези са припремањем
понуде за јавну набавку услуга чишћења објеката Етнографског музеја у Београду поступку
јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 1/У/2017.
Питање се односи на спецификацију услуга из конкурсне документације.
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Које је радно време особља за чишћење?
Да ли се чишћење обавља по сменама?
Да ли се чишћење обавлја само радним данима или и викендом?
Који је минималан број извршилаца које понуђач треба да ангажује?
Да ли евентуално постоји обавеза понуђача да преузме извршиоце који су тренутно
ангажовани на предметним пословима?
6. Да ли је у питању грешка у опису послова, где наводите да се прање и дезинфекција
санитарне опреме врши недељно уместо дневно?
7. Да ли ће се плаћање услуга обављати у року који понуђач буде навео у Обрасцу
понуде, пошто у Моделу уговора стоји да је рок 45 дана?
Одговори наручиоца:
1. Радно време особља за чишћење је од 7ч до 21:30ч.
2. Чишћење се обавља у две смене: прва смена од 7ч до 14:30ч а друга смена од 14ч до
21:30ч.
3. Чишћење се обавља и викендом тако што сваки извршилац ради две суботе и једну
недељу у месецу.
4. Минималан број ангажованих извршилаца је 5.
5. Од понуђачла се захтева да понуди извршиоцима који су тренутно ангажовани на
предметним пословима да закључе уговор на одређено време док траје уговор о
одржавању објекта Етнографског музеја у Београду.
6. Прање и дезинфекција санитарне опреме се врши свакодневно, у спецификацији
постоји грешка.
7. Плаћање услуга ће се обављати у року који понуђач буде навео у Обрасцу понуде.
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