ПИТАЊЕ:

ОДГОВОР:

1. Понуђач у понуди доставља Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН
ЈН) не старији од шест месеци, од дана објављивања позива на Порталу јавих набавки
како је то прописано конкурсном документацијом.
2. Наручилац је захтевао у техничким капацитетима достављање између
осталог доказ за поседовање најмање једног возила за превоз извршилаца, средстава и
алата, што је у складу и у логичној вези са предметом јавне набавке. Све то имајући у виду
велики број објеката републичких органа и површину која се одржава, што подразумева
превоз специјалних машина за одржавање хигијене из једног објекта у други са
извршиоцима који ће руковати машинама односно опремом, затим превоз лестви за прање
прозора и слично.
3. Уколико понуду подноси група понуђача све изјаве дате под
материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена
лица свих чланова групе као и носилац посла као један од чланова групе на начин
прописан конкурсном документацијом.
4. Понуђач попуњава имена и презимена лица која ће бити ангажована за
рад на висини у табели 2.2.2. Кадровски капацитет, као и у Изјави датој под материјалном
и кривичном одговорношћу да су лица оспособљена за пружање услуга чишћења на
висини, како је то наведено у конкурсној документацији за сваку партију појединачно.
5. Јединична, односно укупна цена се не може мењати у току трајања
уговора.
6. Фактурисање се врши појединачно или груписано (збирно) у више
фактура у оквиру Партије 1. Појединачно фактурисање се врши у Партији 1 за следеће
објекте: Светозара Милетића 10 Нови Сад; Војводе Тозе 31; Фабрисова 10; Булевар
Милутина Миланковића 104-106; Михајла Пупина 2 и Драже Павловића 15. Фактурисање
у Партији 2 врши се збирно.
За сваки објекат понуђач за извршене услуге уз фактуру доставља потписан
записник о извршеним услугама, као доказ да је пружена услуга, који такође потписују
овлашћена лица наручиоца као доказ да су сагласни са извршеном услугом у складу са
тачком 6. „Начин извршења услуге“ у поглављу III „Техничке карактеристике“, како је то
прописано конкурсном документацијом.

7. Узорци које је наручилац захтевао могу бити достављени у мањим
оригиналним паковањима, која нису отворена.
8. Понуђач је дужан да достави узорке са документацијом само на начин
прописан конкурсном документацијом наручиоца (тачка 16. „Узорци“).
9. Записник о рекламацији може да се добије у радно време од корисника
простора, а од наручиоца услуге у свако доба након извршења услуге, у зависности кад је
услуга извршена.
10. За Партију 2 је само друга смена и по потреби, као што је наведено на
страни 55. конкурсне документације.
11. Изјаве на којима нису означени бројеви партија не треба посебно
означавати бројевима партија.
12. Изјаве на којима нису означени бројеви партија јединствене су за обе
партије.

