ПИТАЊА:

О д г о в о р:
На питања од 16.06.2015. године
1. Наручилац ће прихватити све постојеће боје сложивих убруса за руке,
и 100% од целулозе и рециклиране целулозе у свим бојама.
2. Календар планирања вршења услуга односи се на услуге које се
обављају периодично.
3. Као доказ о поседовању финансијских капацитета могу се доставити и
копије Биланса који су предати АПР-у са потврдом АПР-а да је захтев за обраду
успешно предат.
4. Понуђач не сме у току трајања уговора да ангажује мање извршилаца
од траженог минималног броја извршилаца по објектима, али уколико квалитет услуге
буде неодговарајући, наручилац ће захтевати квалитет, а на понуђачу ће бити одлука
како ће то да постигне. За наручиоца је примаран квалитет услуге, што ће се
контролисати у току трајања уговора, док је на понуђачу да изврши такву организацију
и оптимизацију људи, алата и средстава да би пружио квалитетну услугу.
5. ЕN 1004 (европске норме) је европски стандард по коме се производи
скела. За скелу се доставља атест у фотокопији, како је то јасно прописано у
конкурсној документацији на страни 11 у табели за 4. ставку (”За опрему за прање
стаклених површина на свим висинама (монтажна скела) поред горе наведених доказа
треба доставити и копију атеста (партија 1)”).
6. Наручилац ће прихватити важећу полису, а понуђачи су дужни да је
пре истека продуже.
7. Наручилац ће прихватити важеће сертификате достављене у понуди, а
понуђачи су дужни да продуже сертификате у периоду важења уговора.
8. Рок је одмах по извршењу примопредаје између предходног даваоца
услуга и даваоца услуга коме буде додељен уговор у предметном поступку јавне
набавке.
9. Подразумева се и заштита, предвиђена услуга има динамику на
недељном нивоу и без заштите морала би да се врши на дневном или дводневном
нивоу.
врата.

10. Мисли се на прозоре као и на стаклене преградне зидове и стаклена

11. Од укупне површине која је предмет чишћења (163.577,32 м2Партија 1 и 4850,40 м2- Партија 2) процентуално изражено, чисте се површине:

• Меке подне облоге (теписи и итисони) износи ~ 34 % канцеларије и ~
16 % ходници
• Паркет и ламинат ~ 65 %
• Тврде подне облоге (ходници,степеништа и улази) ~ 20 %
• Маркизет завесе ~ 1500 м2 и драперија ~ 500 м2
12. Мисли се на освеживаче ВЦ шкољки и писоара.
13. За наручиоца је битан квалитет услуге, а на понуђачу је да изврши
такву организацију и оптимизацију људи, алат и средстава да би пружио што
квалитетнију услугу што гарантује и поседовање стандарда ИСО 9001, 14001 и OHSAS
18001.
14. У обрасцу спецификације понуде уписују се цене без ПДВ-а, а у
обрасцу Структура понуђене цене, уписују се цене без ПДВ-а и цене са ПДВ-ом.
15. Пословни рачун наручиоца је 840-1620-21
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У понуди доставити фотокопију извештаја о бонитету за јавне набавке,
који се односи на 2011, 2012. и 2013. годину.

