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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАТЕЛ

0002387420204

РЕГУЛАТОРНААГЕНЦИЈА3А

ЕЛЕКТРОНСКБКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-02-4047-3/20-9
Датум: 24.04.2020.

Београд
СхОдн0 Одредбама члана 63. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени глаеник РС" бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комиеија Наручи0ца - РегулатОрне агенције за електрОнеке
кОмуникације и пОштанеке уелуге, дОноси

ОДЛУКУ
о измени и допуни конкурсне документације

Мења ее и дОпуњује кОнкурсна документација за јавну набавку уелуга - чишliење
елужбених проетОрија и Објеката Агенције, на две гОдине, брОј 1-02-4047-3/20, на еледећи
н1чИн:
1) У Одељку II - Спецификација предмета набавке, Услуге чишliења, мења се
тачка 2, на страни 5:
2) Пружалац услуге ее Обавезује да п0елОве периодичног чишliења простора и
одржавања хигијене Обавља на еледеliи начин и према еледеli0ј динамици:
1. прање д0етупних унутрашњих и епољашњик етаклених пОвршина најмање шеет
(6) пута за време трајања уговора;
2. детаљн0 бриеање и дезинфекција радник пОвршина и намештаја најмање шеет (6)
пута за време трајања угОвора;
3. детаљн0 брисање и дезинфекција венецијанера најмање шеет (6) пута за време
трајања уговОра;
4. прање паркинг пр0етора, гараже, пОдетанице, ОкОлних етаза, етепеница,
магацинекОг и оетавинеког пр0етОра најмање шеет (6) пута за време трајања уговора.
так0 да еада гласи:
2) Пружалац уелуге се Обавезује да п0елОве периодичног чишfiења простора и
одржавања хигијене Обавља на следеБи начин и према еледећ0ј динамици:
1. прање д0етупних унутрашњих и спОљашњих стаклених пОвршина најмање Осам
(8) пута за време трајања угОвОра;
2. детаљн0 брисање и дезинфекција радних пОвршина и намештаја најмање оеам (8)
пута за време трајања угОвОра;
3. детаљно бриеање и дезинфекција венецијанера најмање Оеам (8) пута за време
трајања угОвОра;
4. прање паркинг пр0етора, гараже, пОдетанице, ОкОлних етаза, степеница,
магацинекОг и ОставинекОг прОстОра најмање Оеам (8) пута за време трајања угОвОра.
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2) У Одељку II - Спецификација предмета набавке, Услуге чишliења, мења се
тачка 3, на страни 5:
3) Пружалац уелуге ее Обавезује да обезбеди сва неопходна основна хемијска и
друга средства, неопходна за одржавање хигијене а нарочито:
1. Алат (метле, пајалице, телеекоп, крпе, четке, џогер е различитим улОшцима и др.);
2. прибОр;
3. хемијека ередетава не0пхОдних за рад оеобља (течноети, еанитари, ередетва за
неговање паркета и дрвених површина, хемијека ередства за чишћење етакла и др.).
4. кеее за емеће (мале и велике), ередетва за Оевежење проеторија, папирна
галантерија (тоалетни папир и убруеи) за зап0елене наручиоца.
так0 да еада глаеи:
3) Пружалац уелуге се обавезује да Обезбеди сва неопходна основна хемијска и
друга средства, неопходна за одржавање хигијене а нарочито:
1. Алат (метле, пајалице, телеекОп, крпе, четке, цогер е различитим улОшцима и др.);
2. прибОр;
3. хемијека средстава не0пхОдних за рад осОбља (течнОсти, санитари, ередетва за
негОвање паркета и дрвених пОвршина, хемијска средства за чишћење етакла и др.).
4. кеее за емеће (мале и велике), ередства за оевежење проеторија, папирна
галантерија (т0алетни папир и убруеи) и течни еапун за запоелене наручи0ца.
3) У Одељку II - Спецификација предмета набавке, Услуге чишliења,
ПАПОМЕПЕ, на страни б, мењају се пасуси 5 и 8:
Папирна галантерија (тоалетни папир и убруси) мора да задовољава дневне потребе
(дневна контрола и допуњавање) за 12 особа у објекту КМЦ „ Београд ".
Папирна галантерија, средства за освежење просторија и други предмети опште
употребе, морају испуњавати услове у погледу здравствене исправности, сагласно Закону о
здравственој исправности предмета опште употребе (,. Сл. гласник РС ", бр. 92/11).
так0 да еада глаее:
Папирна галантерија (тоалетни папир и убруси) и течни сапун морају да
задовољавају дневне потребе (дневна контрола и допvњавање) за 12 особа у објекту КМЦ
„ Београд ".
Папирна галантерија, средства за освежење просторија, течни сапун и други
предмети опште употребе, морају испvњавати Услове у погледу здравствене исправности,
сагласно Закону о здравственој исправности предмета опште употребе (,, Сл. гласник РС",
бр. 92/11).
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4) У Одељку XIII — Модел уговора, мења се члан 7, на страни 26:
Члан 7.
Обавезе Пружа0ца су да услуге пери0дичнОг чишћења прОстОра и Одржавања
хигијене извршава пери0дичн0, а кОје се ОднОсе на:
1. прање дОступних унутрашњих и спОљашњих стаклених пОвршина најмање шест
(6) пута за време трајања угОвОра;
2. детаљн0 брисање и дезинфекција радних пОвршина и намештаја најмање шест (6)
пута за време трајања угОвОра;
З. детаљн0 брисање и дезинфекција венецијанера најмање шест (6) пута за време
трајања угОвОра;
4. прање паркинг прОстОра, гараже, пОдстанице, ОкОлних стаза, степеница,
магацинскОг и ОставинскОг прОстОра најмање шест (6) пута за време трајања угОвОра.
так0 да сада гласи:
Члан 7.
О б а в е з е П р у ж а 0 ц а с у д а услуге пери0дичнОг чишћења прОстОра и Одржавања
кигијене извршава пери0дичн0, а кОје се ОднОсе на:
1. прање доступних унутрашњих и спОљашњих стаклених пОвршина најмање Осам
(8) пута за време трајања угОвОра;
2. детаљн0 брисање и дезинфекција радних пОвршина и намештаја најмање Осам (8)
пута за време трајања угОвора;
З. детаљн0 брисање и дезинфекција венецијанера најмање Осам (8) пута за време
трајања угОвОра;
4. прање паркинг прОстОра, гараже, пОдстанице, ОкОлних стаза, степеница,
магацинскОг и ОставинскОг прОстОра најмање Осам (8) пута за време трајања угОвОра.

5) У Одељку XIII — Модел уговора, мења се члан 8, на страни 27:
Члан 8.
Обавезе Пружа0ца су набави сва не0пхОдна ОснОвна, хемијска и друга средства,
машине, алате и прибОр не0пхОдан за Одржавање хигијене а нарОчит0:
1. Алат (метле, пајалице, телескОп, крпе, четке, пОгер с различитим улОшцима и др.);
2. прибОр;
З. хемијска средстава не0пхОдних за рад ОсОбља (течнОсти, санитари, средства за
негОвање паркета и дрвених пОвршина, хемијска средства за чишћење стакла и др.).
4. кесе за cмelie (мале и велике), средства за Освежење прОстОрија, папирна
галантерија (т0алетни папир и убруси) за запОслене КОрисника.
5. дОвОжење материјала д0 Објекта;
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6. уеиеивачи, машине за прање тврдих подних пОвршина и др.,
7. заштитна Опрема за епремачице (унифОрме, мантили, рукавице, креме за руке и
ередетва за прање руку спремачица и др.) и 06ylia (клОмпе, бОр0еани и др.) и друго шт0 је
неопхОдн0 за Обављање пОслОва дефинисаних у тачкама I и 1I.
так0 да еада глаеи:
Члан 8.
Обавезе Пружа0ца су набави ева не0пхОдна ОенОвна, хемијека и друга ередетва,
маптине, алате и прибОр не0пхОдан за Одржавање хигијене а нарОчит0:
1. Алат (метле, пајалице, телеекОп, крпе, четке, цОгер е различитим улОшцима и др.);
2. прибОр;
3. хемијека средетава не0пхОдних за рад ое0бља (течнОсти, санитари, ередетва за
негОвање паркета и дрвених пОвршина, хемијека ередетва за чишliење етакла и др.).
4. кеее за емеће (мале и велике), ередства за Оевежење проетОрија, папирна
галантерија (т0алетни папир и убруеи) и течни еапун за зап0елене КОриеника.
5. дОвОжење материјала д0 Објекта;
6. уеиеивачи, машине за прање тврдих подних пОвршина и др.,
7. заштитна Опрема за епремачице (унифОрме, мантили, рукавице, креме за руке и
ередетва за прање руку епремачица и др.) и 06yћa (клОмпе, бОр0еани и др.) и друг0 шт0 је
не0пхОдн0 за Обављање п0елОва дефиниеаних у тачкама I и 1I.

б) У Одељку XIII — Модел уговора, мења се члан 9, на страни 27:
Члан 9.
Пружалац уелуга ее Обавезује да п0 извршењу уелуга из члана 6. Кориенику да
гаранцију на извршене уелуге, према према Општим етандардима и правилима за Ову врету
п0ела.
так0 да еада глаеи:
Члан 9.
Пружалац услуга се Обавезуј е да по извршењу уелуга из члана 7. КОриснику да
гаранцију на извршене уелуге, према према Општим етандардима и правилима за ову врету
п0ела.
У ОеталОм делу кОнкурена дОкументација оетаје неизмењена.
РОк за пОднОшење пОнуда ее не прОдужава, Одн0ен0 рОк за пОдношење понуда је
7.5.2020. гОдине д0 10.00 чае0ва п0 лОкалнОм времену.
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Јавн0 Отварање благОвремен0 д0етављених пОнуда Обавиће ее на адрееи: РегулатОрна
агенција за електрОнеке кОмуникације и пОштанеке уелуге, Бе0град, ПалмОтићева брОј 2,
п0еледњег дана рОка за поднОшење пОнуда, Одн0ен0 7.5.2020. гОдине у 10.30 чае0ва.

ПРЕДСFДЦЩК КОМИЈЕ

Бојан Миленковић
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