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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
                   Комисија за јавну набавку
         II Број II, 404-1-У-25/17- 05.05.2017. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања за јавну набавку услуга  одржавања хигијене у објектима
Градске општине Стари град.

Потенцијални понуђачи су поставили питања ради појашњења конкурсне документације за јавну
набавку услуга одржавања хигијене у објектима Градске општине Стари град, редни број набавке II,
404-1-У-25/17, која се односе на следеће:

ПИТАЊЕ 1:
Наручилац као доказ за кадровски капацитет између осталог захтева и ППП ПД
образац за месец који претходи месецу објављивања јавног позива.  Будући да је
јавни позив објављен у мају месецу,  то би значило да је понуђач у обавези да
достави захтевани образац за месец април,  при чему је рок за достављање понуда
11.05.2017.године,  а законски рок за исплату зарада до краја месеца за
претходни месец,  што значи до 31.05.2017.године.  Да ли можете да измените
критеријум да понуђач достави образац за месец март?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Наручилац је навео да се достави ППП – ПД за месец који претходи месецу у којем је објављен позив за
достављање понуда.  Како је законска обавеза  за исплату зарада до краја месеца за предходни месец,
подразумева се да ће се прихватити и понуде понуђача који доставе доказе о исплаћеним зарадама за
март тј. последњи месец који је исплаћен.

ПИТАЊЕ 2:
У обрасцу структуре цене сте навели оквирно 25000  сати,  да ли можете да нам
појасните колико је извршилаца планирано у тих 25000 сати, будући да је то податак
који је врло битан приликом калкулације укупне цене, јер трошак радне снаге око
80% учествује у укупној цени услуге.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Број извршилаца који је потребан да би се уговорени посао успешно обавио одређује сам понуђач,
пошто сагледа врсту и обим предметног посла на основу исказане квадратуре и спецификације услуга
како је то наведено у Конкурсној документацији. Такође, у том циљу, као и ради што реалније процене
свих аспеката пружања услуге,  пожељно је да понуђач непосредно на лицу места сагледа стање
просторија које су предмет одржавања.

ПИТАЊЕ 3:
1. Да ли наручииац захтева неки минимални број извршилаца које понуђач треба да
ангажује?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Одговор на ово питање је дат у оквиру одговора на претходно питање.

ПИТАЊЕ 4:

Да ли је наведено радно време од 16-22h  за просторе ван седишта само радно
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време у оквиру кога треба да се обави чишћење,  будући да су простори мале
површине и није потребно 6 сати да би се очистили (20,40,42,60м2....)?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Сви наведени простори морају бити очишћени како је то наведено у спецификацији услуга (дневно,
месечно и тромесечно) у времену како је то наведено у Конкурсној документацији: од 16.00 до 22.00
часа.

ПИТАЊЕ 5:
Да ли се дежурство у оквиру радног времена наручиоца односи само на
седиште управе?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Да, дежурство у току раног времена наручиоца се захтева само за зграду у Мекедонској 42, и
радно време извршиоца је од 08.00 до 16.00 часова.

ПИТАЊЕ 6:

Да ли је иста спецификација послова и динамика за све просторе?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Да.

ПИТАЊЕ 7:

Да ли смо добро разумели да је потребно дежурство два извршиоца за рад
викендом, један за Нушићеву 27, и још један за Македонску 42 и просторе ван
седишта?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Дежурство  обављају  два  извршиоца: један  у  згради  наручиоца  у  Македонској бр. 42  а један  у Нушићевој 27 за време
венчања.

ПИТАЊЕ 8:

Везано за претходно питање, које је радно време викендом?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Од 8.00 до 16.00

ПИТАЊЕ 9:

Да ли наручилац захтева неки минимални рок плаћања?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Не.

ПИТАЊЕ 10:

Да ли можете да измените Модел уговора тако што ћете у изменама навести
рок плаћања на који се Наручилац обавезује?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:
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Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема уредне фактуре.
Наручилац мења Конкурсну документацију тако што допуњује модел уговора додавањем новог
става у члану 3. који гласи:
„Рок плаћања пружене услуге је до 45 дана од дана пријема уредне фактуре.“

ПИТАЊЕ 11:

Да ли изабрани понуђач послове обавља осим сопственом опремом и са хемијским средствима или
хемијска средтва, папирну галантерију и кесе за смеће обезбеђује наручилац услуга?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Хемијска средства обезбеђује наручилац.

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                                                                             Здравко Војновић


