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П и т а њ е:

2

О д г о в о р и:
1. Неопходно је доставити документацију (доказе) у складу са захтевима
наручиоца наведеним у конкурсној документацији.
2. Извештај о бонитету треба да се односи на 2010, 2011. и 2012. годину.
3. Не.
4. У складу са описом услуга и динамиком пружања услуга за партију 1,
потребним бројем извршиоца за обављање послова одржавања хигијене, професионалном
опремом коју понуђач користи код пружања услуга као и материјала и препарата које ће
употребљавати код одржавања хигијене, наручилац је прописао да понуђач треба да има
„најмање једно возило за превоз радника, средстава и алата“ (партија 1) односно „два
возила за превоз радника, средстава и алата“ (партија 2) сматрајући да је овај вид
техничке опремљености у логичној вези са свим напред наведеним. Наручилац није
одредио никакве додатне услове у погледу начина превожења извршилаца, као ни врсту и
капацитет возила којима се превозе радници, средства и алати, али је прописао
поседовање возила пре свега због обавезе понуђача да допрема средства и алате на
објекат јер исти не могу бити смештени на објекту у току трајања уговора.
5. Возила за превоз радника, средстава и алата понуђач може да поседује у
власништву, по основу уговора о лизингу или по основу уговора о закупу.
6. Под „сервис на територији града Београда“ (за партију 2) подразумева се
да понуђач поседује или узима под закуп пословни простор где се могу обављати
поједине услуге на захтев наручиоца, нпр. машинско чишћење тепиха, машинско прање
меблираног намештаја (столица и фотеља – у неким приликама није могуће то радити у
самом објекту), прање маркизет завеса, тракастих завеса и венецијанера, прање драперија
(такође у одређеним приликама заузетости објеката није могуће те послове радити у
објекту већ у сервису понуђача).
7. Уколико понуђач наступа самостално доставиће бланко непопуњене
стране 12, 13, 14, 15, 26, 38, 39 и 40.
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8. Понуда понуђача који не повеже и не запечати понуду неће бити
одбијена као неприхватљива с тим што је у Упутству понуђачима како да сачине понуду
на страни 27 од 62 наведено да је „пожељно да сви документи поднети у понуди буду
повезани у целину и запечаћени...“.
9. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, доказе да испуњава
обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама доставља у једном примерку и
понуда за обе партије може бити достављена у једној коверти.
10. Банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини 2% од вредности
понуде за партију 1 односи се на двогодишњу вредност без ПДВ-а. Вредност понуде за
партију 1 је понуђена цена за партију 1 коју понуђач уписује у рубрику „УКУПНО А+Б“
на страни 43 од 62 конкурсне документације.
11. Наручилац је одредио као довољан, минимални број од 26 извршилаца и
једног предрадника, с тим што понуђач може да ангажује и већи број извршилаца
уколико процени да постоји потреба за њиховим ангажовањем.
12. У преподневној смени треба да буде ангажовано минимално 2
извршиоца, а по потреби и већи број сходно опису услуга под редним бројем 4.1 и 6.3 на
страни 43 од 62 конкурсне документације.
13. Понуђач је дужан да достави посебно полису осигурања за партију 1 а
посебно за партију 2 како је и наведено у конкурсној документацији у тачки 17 на страни
31 од 62, јер се за сваку партију закључује посебан уговор.
14. У табели 1 са страни 44 сабирају се јединичне цене по јединици мере из
спецификације и збир се исказује у рубрици УКУПНО (1).
15. Да.
16. Партија 2. Уколико понуђач приликом „генералног чишћења“
репрезентативног објекта ради послове дефинисане у табели 1. Спецификације, ти послови
биће му плаћени по ценама датим у табели 1, сви остали послови из табеле 2.
Спецификације (а који се нису могли изразити по м2 или комаду) биће плаћани понуђачу
по цени радног часа из табеле 2 спецификације за партију 2.
17. Конкурсном документацијом није предвиђено кориговање цена услуга за
време трајања уговора.
18. Изјаве на страни 10 и 62 конкурсне документације достављају се у
једном примерку.

