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Предмет :  Измена конкурсне документације бр. 1 и 2 

 

У предмету јавне набавке услуге комплетног одржавања хигијене  и  услуге помоћних послова у  
згради Градске општине Нови Београд,ул. Булевар Михаила Пупина 167.,(површина простора 
6.101,48, м2), Oпштинском услужном центру у ул. Јурија Гагарина број 81., (површина простора  
386,06м2), Канцеларији за младе у ул. Милентија Поповића 32, (површина  простора 55, м2), у 
просторијама 18 месних заједница на територији Градске општине Нови Београд (површина 
2.516,07,м2) и у просторијама Новобеоградске културне мреже у улици Јурија Гагарина 221 
(површина 496,04м2), за потребе Градске општине Нови Београд.Јавна набавка се спроводи у 
отвореном поступку број конкурсне документације: VII-404-1/2013-39 од  18.04.2013.године, 
предузеће „Mopex“ д.о.о. улице Радојке Лакић 6/1, Београд дана 17.05. 2013.године доставило је 
захтев за појашњење како следи : 

 1. У моделу уговора, члан3. став1. стоји да укупан број радних сати по извршиоцу не може     
     бити мањи од 40 часова за једну радну недељу, а о динамици извршења услуге у току дана  
     одлучује Наручилац. 
     Како наручилац у документацији није навео укупан број извршилаца који треба ангажовати  
     и како није захтевано да се понуђена цена искаже по радном сату већ по 1 м2 (односно  
     укупна месечна цена), молимо да нам објасните о којој динамици извршења услуге ради? 
 
 
              Како би сви понуђачи били у равноправном положају при изради понуде молимо да на 
доставите детаљну динамику извршења услуге у току дана. 

Наручила врши измену члана 3 модела уговора како следи: 

Добављач  се обавезује да  услугу одржавања хигијене, извршава свакодневно радним данима 
(понедељак-петак) а по потреби суботом и недељом с тим да укупан број радних сати по 
извршиоцу не може бити мањи од 40 часова за једну радну недељу. 

Наручилац утврђује динамику извршења усуге одржавања хигијене и то:  
 

� у просторијама МЗ, у Општинском услужном центру, канцеларији за младе и просторијама 
Новобеоградске културне мреже, радно време извршиоца послова одржавања хигијене је 
од 13,00 до 21,00 час ( понедељак – петак ).  

� У згради ГО Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, радно време извршиоца послова 
одржавања хигијене је од 15,00  до 22,00 часа, (понедељак-петак) с тим да остатак до 
четрдесеточасовног недељњног радног времена  од 5 часова се прерасподељује за суботу 
и недељу према потребама Нариучиоца. 

  



Ова измена представља „Измену конкурсне документације број 1“ и представља саставни део 
конкурсне документације. 

2. Наручилац ГО Нови Београд,  улица Булевар Михаила Пупина број 167. мења конкурсну 
документацију како следи : 

„У прилогу број 4. на страни 15.конкурсне документације који носи назив „Упутсво понуђачима како 
да саставе понуду“ у подтачки 4.3. у поднаслову који  носи назив „Начин предаје измене и допуне  и 
опозива понуде“ у трећем реду речи“пре датума и часа отварања понуда“ мењају се речима „пре 
датума и часа за предају понуда“. 

Ова измена  представља измену  конкурсне документације број 2. и представља саставни део 
конкурсне документације. 
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