ПИТАЊЕ:

Одговор

1. Достављена документа за понуђаче који имају седиште у Републици Србији
морају бити у складу са важећим законима и прописима Републике Србије. Ако понуђач има
седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач
доказује испуњеност услова издати од стране надлежних органа те државе сходно члану 79. став
8. ЗЈН. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе сходно члану 79. став 10. ЗЈН.
2. Монтажна скела је потребна за партије од 1 до 22 не само због чишћења
спољних стаклених површина на висини, већ и због чишћења унутрашњих стаклених површина,
прања светиљки и лустера, скидања прашине и паучине са зидова и плафона у објекатима чија
висина плафона допире и преко пет метара.
Дакле, не само због чишћења спољних и унутрашњих стаклених површина већ и
због адекватног пружања услуга чишћења према опису из спецификације, нужно је да понуђач
обезбеди монтажну скелу за све партије од 1 до 22, те се с тим у вези изјава о испуњености
техничког капацитета која се односи на „монтажну скелу минимум 7 m висине“ неће мењати.
У вези са напред наведеним, поседовање „монтажне скеле минимум 7 m висине“,
као услов за испуњење техничког капацитета регулише се на следећи начин:

- понуђач који даје понуду за било којих 11 партија у оквиру партија 1 до 22 мора
поседовати једну монтажну скелу;
- понуђач који даје понуду за преко 11 партија у оквиру партија 1 до 22 мора
поседовати две монтажне скеле.
3. Потребно је да ангажовани извршиоци буду присутни на објекту све време у току
радног времена одређеног по сменама (одговор је дат под редним бројем 3 у Појашњењу 1 од
26.04.2018. године).
4. Одговор је дат под редним бројем 5 у Појашњењу 1 од 26.04.2018. године.
5. Одговор је дат под редним бројем 7 у Појашњењу 1 од 26.04.2018. године.
6. Одговор је дат под редним бројем 11 у Појашњењу 1 од 26.04.2018. године.
7. Колико је наручиоцу познато Централни регистар обавезаног социјалног
осигурања издаје уверење у коме је наведен број запослених лица код понуђача као и извод из
појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку који садржи број лица за који је
плаћен порез и допринос. Наручилац ће према броју запослених из уверења Централног регистра
утврдити да ли понуђач располаже довољним кадровским капацитетом за партију/е за коју/е даје
понуду/е. Уколико понуђач доставља збирни списак пријављених лица на пензијско осигурање,
потребно је да на збирном списку означи која лица ангажује за одређен партије, како би се
утврдило располагање захтеваним кадровским капацитетом прописаним по партијама.
Напомињемо да понуђач није дужан да лице означено на збирном списку, обавезно и ангажује на
извршењу уговора, већ може ангажовати и друго лице, али у складу са прописаним условима
наведеним у тачки 2.2.2. који се односе кадровоски капацитет, иста запослена лица не могу се
приказивати као кадровски капацитет у више партија, што се односи и на број запослених лица.

