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П и т а њ е:

O д г о в о р:
1. и 2. Позив за подношење понуда објављен је 14.11.2013. године на Порталу
јавних набавки. У потврди Агенције за привредне регистре која мора бити издата након
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, не мора бити наведен
датум објављивања позива. Битно је да понуђач достави потврду из које се неспорно може
утврдити да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за подношење понуда.
3. Понуђач може имати запослене раднике по уговору о раду на одређено време
као и по уговору о повременим и привременим пословима (за партију 1 и партију 2), с тим што
је у обавези да у понуди достави доказ да су радници, које ће ангажовати на пословима
одржавања хигијене, пријављени на пензијско и инвалидско осигурање, у складу са
прописаним из конкурсне документације.
4. С обзиром да се изјаве на страни 14 и 15 дају под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, изјаве потписује и печатира сваки члан групе и у случају потребе
изјаву може копирати.
5. Може.
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6. Наручилац је одговор дао 21.11.2013. године под редним бројем 10.
7. Писмо о намерама банке мора бити сачињено у складу са условима
наведеним у тачки 11.2, 11.3. на страни 29 и 30 конкурсне документације. Писмом о намерама
банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, банка се обавезује да ће
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора
без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
8. Јавна набавка је на период од две године. У складу са одговором под редним
бројем 7, банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити у висини од 10% од
вредности уговора.
9. Члан групе понуђача који је споразумом одређен за носиоца посла потписује
и печатира образац „Подаци о члану групе“ на страни 40 конкурсне документације.
10. У тачки 2.2. на страни 8 од 62 конкурсне документације прописано је да је за
партију 2 понуђач дужан да има 10 запослених радника који раде на пословима који су предмет
јавне набавке. Имајући у виду опис услуга из партије 2 Наручилац је број радника које је
понуђач дужан да има одредио као довољан кадровски капацитет.

