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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-13/20-20.02.2020. године
                    Београд, Македонска 42

                  Зсл-3

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања за јавну набавку услуга одржавања хигијене пословних просторија
Градске општине Стари град

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени  гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15),
потенцијални понуђач је поднео захтев за појашњења и одговоре на питања у вези са конкурсном
документацијом за јавну набавку услуге одржавања хигијене пословних просторија Градске општине
Стари град, број набавке II,404-1-У-13/20, која се односе на следеће:

1. У конкурсној документацији наводите да је обилазак локације елиминациони услов, тачније, да ће
понуда понуђача који не изврши обилазак и не достави изјаву о обиласку локације бити
неприхватљива.  Да ли можете да преиспитате овај услов,  будући да је обилазак локације већ
неколико пута био предмет захтева за заштиту права, при чему је комисија за заштиту права
понуђача дефинисала да обилазак може бити могућност али не и обавезан услов за учешће (
пример Решење број 4-00-85/2016 од 15.03.2016. године).

2. Да ли уместо извештаја о бонитету,  могу да се доставе финансијски извештаји за 2016.,  2017,  и
2018. годину, који свакако садрже податке о оствареном приходу?

3. Да ли уместо потврде Народне банке Србије, понуђач може да наведе интернет страну на којој су
доступни подаци о ликвидности?

4. Да ли се уз понуду достављају сва три средства обезбеђења ( три менице) за озбиљност понуде, за
Оквирни споразум за добро извршење посла, и за Уговор за добро извршење посла? Ово питамо из
разлога што на страни 18 стоји „Уколико понуђач не достави тражене менице, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива док на страни 52. стоји да се приликом закључења уговора доставља
меница за добро извршење посла?

Одговор наручиоца:

1. Наручилац је невео као услов обилазак локације,  јер сматра да је за услуге одржавања
хигијене, неопходно и јако битно да понуђач види објекат односно затечено стање (  стаклене
површине, подове, намештај, санитарне чворове), као би адекватно припремио своју понуду.
Обилазак локације наручилац није временски ограничио ни оређеним данима ни сатима, већ
сваки потенцијални понуђач у договору са овлашћеним лицем наручиоца договара свој термин.

2. Понуђач може да достави финансијске извештаје за 2016.,  2017,  и 2018.  годину,  као и само
изјаву у којој ће навести итернет страницу на којој су подаци јавно доступни.

3. Уместо потврде Народне банке Србије, понуђач може да наведе интернет страну на којој су
доступни подаци о ликвидности?

4. Уз понуду се доставља само једна меница –за озбиљност понуде. Изабрани понуђач доставља
меницу за добро извршење посла приликом закључења Оквирног споразума и једну меницу за
добро извршење посла приликом закључења сваког појединачног уговора.
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