МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Центар за велике пореске обвезнике
Број: ЦВП-404-01-35/2014-И6017
Београд, 31.10.2014.
Ул. Краља Милана бр. 5

Предмет: Измена Конкурсне документације ЈН 09/14
На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама, Конкурсна документација за јавну набавку

услуге одржавања хигијене за потребе Пореске управе – Центра за велике пореске
обвезнике, ЈН 09/2014 од 27.10.2014. године, која је објављена 27.10.2014. године на Порталу УЈН и
на интернет страници Наручиоца, мења се у делу који се односи на:


Процењену вредност јавне набавке ( стр. 5. Конкурсне документације)

„Процењена вредност ЈН ( за период од 01.01.2015. – 31.05.2015. год. ) износи 1.500.000,00 динара
без ПДВ-а.“,
мења се и гласи:
„Процењена вредност ЈН ( за период од 01.01.2015. – 31.05.2015. год. ) износи 833.330,00
динара без ПДВ-а.“

 Предмет јавне набавке :
У делу Конкурсне документације:
III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ( стр. 4. и 5).
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Техничке спецификације понуде-предмет понуде ( стр. 15 )
VII МОДЕЛ УГОВОРА – Предмет уговора, члан 1. ( срт. 17)
тачке 2. и 3.

2. Недељно одржавање
- чишћење тротоара, прилаза и дворишта

3. Тромесечно одржавање
- прање прозора
-

машинско дубинско прање меких подних облога
прање и полирање тврдих подних површина
усисавање намештаја од мебла (столице и сл.)

мењају се и гласе:

2. Недељно одржавање
- чишћење тротоара, прилаза и дворишта
- прање стаклене фасаде висине приземља, до ул. Краља Милана бр. 5

3. Одржавање у периоду од 01.01.-31.05.2015. године ( једанпут )
- прање прозора
- машинско прање меких подних облога
- прање тврдих подних облога
- полирање тврдих подова
- усисавање намештаја од мебла (столице и сл.)
Тачка 4. се брише
Тачка 5. постаје тачка 4.
У свему осталом Конкурсна документација остаје иста.

представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, Комисији Наручиоца
подносе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму
понуђача, оверено печатом и потписом.
9. Обилазак локације
Наручилац ће понуђачима који су преузели Конкурсну документацију омогућити обилазак
објекта понедељком и четвртком, у периоду од 11-14 часова, уз претходну најаву телефоном.
Телефон за контакт 011/333-0-945.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге одржавања хигијене за потребе Пореске управе Центра за
велике пореске обвезнике у Београду, ул. Краља Милана број 5, са обавезом обезбеђивања:
- опреме и апарата неопходних за квалитетно пружање услуге
- средстава за прање, чишћење и брисање
- средстава - освеживача санитарних просторија
- со за посипање пролаза и прилаза објекту (у зимском периоду)
- пумпе за избацивање воде
Напомена:
* У периоду јаких и обилних киша евентуално се може десити да дође до изливања воде у подрумске
просторије (У протеклих пет година пумпа за избацивање воде била је ангажована један дан и
радила је сат времена).

(Сапуне за прање руку, убрусе, тоалет папир и кесе за смеће обезбеђује Наручилац услуге).
Подаци о пословном објекту Министарства финансија - Пореске управе
Површина: 5.207,00 м2
Спратност: -П1, -П2 (подрумске просторије); Пр - Приземље у којем се налази шалтер сала,
писарница и обезбеђење; Мз - Мезанин, Спрат I, II, III, IV, V, VI - канцеларијски простор;
Спрат VII - простор бившег ресторана који се повремено користи за услуге кетеринга.
III ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Јавна набавка услуге чишћења и одржавања хигијене обухвата:
1. Свакодневно одржавање
-

-

прикупљање и изношење смећа
усисавање, чишћење и брисање подних површина и степеништа
брисање прашине са канцеларијског намештаја, телефона, рачунара и остале опреме
брисање стаклених површина на улазним вратима
чишћење унутрашњости два путничка лифта
прање санитарних просторија са дезинфекцијом

2. Недељно одржавање
- чишћење тротоара, прилаза и дворишта
- прање стаклене фасаде висине приземља, до ул. Краља Милана бр. 5

3. Одржавање у периоду од 01.01.-31.05.2015. године ( једанпут )
- прање прозора
- машинско прање меких подних облога
- прање тврдих подних облога
- полирање тврдих подова
- усисавање намештаја од мебла (столице и сл.)
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4. Одржавање по потреби
чишћење снега и леда на прилазима и улазима у објекaт, посипање соли и сл., у зимском
периоду
- кошење траве око објекта
-

- подрумске просторије и VII спрат
- избацивање воде из подрума - пумпама.*
за потребе Пореске управе – Центра за велике пореске обвезнике, у складу са чланом 32.
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12).
Свакодневно одржавање хигијене се обавља у 2 смене, с тим да један хигијеничар буде
присутан током редовног радног времена, у периоду од 07,30 до 15,30 часова.
Имајући у виду предмет јавне набавке, понуђач треба да располаже са довољним техничким и
кадровским капацитетом. У прилогу- Изјава понуђача о техничком и кадровском капацитету.

Процењена вредност ЈН ( за период од 01.01.2015. – 31.05.2015. год. ) износи 833.330,00 динара
без ПДВ-а.
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Техничке спецификације понуде - предмет понуде
1. Свакодневно одржавање
-

-

прикупљање и изношење смећа
усисавање, чишћење и брисање подних површина и степеништа
брисање прашине са канцеларијског намештаја, телефона, рачунара и остале опреме
брисање стаклених површина на улазним вратима
чишћење унутрашњости два путничка лифта
прање санитарних просторија са дезинфекцијом

2. Недељно одржавање
- чишћење тротоара, прилаза и дворишта
- прање стаклене фасаде висине приземља, до ул. Краља Милана бр. 5

3. Одржавање у периоду од 01.01.-31.05.2015. године ( једанпут )
- прање прозора
- машинско прање меких подних облога
- прање тврдих подних облога
- полирање тврдих подова
- усисавање намештаја од мебла (столице и сл.)
4. Одржавање по потреби
чишћење снега и леда на прилазима и улазима у објекaт, посипање соли и сл., у зимском
периоду
- кошење траве око објекта
-

- подрумске просторије и VII спрат
- избацивање воде из подрума - пумпама.*
Сагласни смо да:
- радним данима један хигијенчар буде присутан током редовног радног времена, у периоду
од
07,30 до 15,30 часова;


ЦЕНА РЕДОВНОГ МЕСЕЧНОГ
ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-a;



РОК ПЛАЋАЊА: ДО 20 ДАНА, ОД ДАНА СЛУЖБЕНОГ ПРИЈЕМА РАЧУНА;



РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _________________ ДАНА, ОД ДАНА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА;

ОДРЖАВАЊА:

_____________________

ДИНАРА,

( не може бити краћи од 30 дана )

Датум: ________________

м.п.

Понуђач _____________________

Обазац Понуде чини саставни део Уговора
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БЕЗ

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет јавне набавке су услуге одржавања хигијене за потребе Пореске управе - Центра за
велике пореске обвезнике у Београду, ул. Краља Милана број 5, са обавезом обезбеђивања:
- опреме и апарата неопходних за квалитетно пружање услуге
- средстава за прање, чишћење и брисање
- средстава - освеживача санитарних просторија
- со за посипање пролаза и прилаза објекту (у зимском периоду)
- пумпе за избацивање воде
(Сапуне за прање руку, убрусе, тоалет папир и кесе за смеће обезбеђује Наручилац услуге).
Јавна набавка услуге чишћења и одржавања хигијене обухвата:
1. Свакодневно одржавање
-

-

прикупљање и изношење смећа
усисавање, чишћење и брисање подних површина и степеништа
брисање прашине са канцеларијског намештаја, телефона, рачунара и остале опреме
брисање стаклених површина на улазним вратима
чишћење унутрашњости два путничка лифта
прање санитарних просторија са дезинфекцијом

2. Недељно одржавање
- чишћење тротоара, прилаза и дворишта
- прање стаклене фасаде висине приземља, до ул. Краља Милана бр. 5

3. Одржавање у периоду од 01.01.-31.05.2015. године ( једанпут )
- прање прозора
- машинско прање меких подних облога
- прање тврдих подних облога
- полирање тврдих подова
- усисавање намештаја од мебла (столице и сл.)
4. Одржавање по потреби
чишћење снега и леда на прилазима и улазима у објекaт, посипање соли и сл., у зимском
периоду
- кошење траве око објекта
-

- подрумске просторије и VII спрат
- избацивање воде из подрума - пумпама.*
Цена
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да се цена услуге из члана 1. овог Уговора утврђује на месечном
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