Наручилац: „Научно-технолошки парк“ доо Београд
Број: 442-9/2018
Датум: 29.05.2018.
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12,
14/15 и 68/15) достављамо вам
Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр. У-03/2018
Заинтересовани понуђач, за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 28.05.2018.
године, путем e-mail-a, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр. У-03/2018 следеће садржине:
„1. Да ли се потврда о извршеним услугама односи на 5000м2 по једном наручиоцу, или
по објекту, односно да ли је прихватљива потврда од једног наручиоца код кога је пружана
услуга на више објеката укупне површине преко 5000м2?
2. По ком основу захтевате кадровски капацитет од минимум 15 извршилаца, када је то пет
пута више од броја извршилаца које захтевате да се ангажује на предметној јавној
набавци?
3. Шта Наручилац мисли под „доказ да је лабораторија акредитована“. Да ли је довољно да
на Извештају стоји ознака „АТС“ Акредитована лабораторија за испитивање?
4. Да ли се у Обрасцу понуде у делу „укупна цена на годишњем нивоу уписује збир цена из
Табеле IV Обрасца структуре цене?
5. Да ли се у Члану 3. став 2. Модела уговора уписује укупна цена из Табеле I на месечном
нивоу, и цена из Табеле I I за прање фасаде?
6. На ком месту у Моделу уговора треба уписати цену за додатни ангажман (Табела III из
Обрасца структуре цене)?
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7. У члану 6. Модела уговора имеђу осталог стоји да је обавеза наручиоца да најави
потребу за смањењем или повећањем броја извршилаца ангажованих од стране понуђача
најкасније 24 сата. Да ли можете да преиспитате овај услов. У погледу трајања рока за
најаву од стране Наручиоца, јер су извршиоци везани уговором код понуђача, и није
изводљиво да раднику најавите дан раније да нема потребе за његовим радом, као ни да
понуђач није омладинска задруга, па да за рок од 24h може да ангажује радника, обучи га
за безбедан и здрав рад и закључи са њим уговор о раду или радном ангажовању?
8. Да ли је обавеза да извршиоци који су ангажовани на предметним пословима имају
важеће санитарне књижице, с обзиром на простор који одржавају?
9. У члану 12. Модела уговора наводите да Наручилац има право наплате уговорне казне у
висини од 30% уговорене вредности за сваку неизвршену услугу или некоришћење
хемијских средстава наведених у пописној листи. Да ли можете да преиспитате овај услов,
јер сматрамо да је проценат изузетно велики. Уобичајено је да наплата уговорене казне
буде максимум до 5%?
10. Везано за претходно питање, да ли се проценат уговорене казне односи на укупну
вредност уговора коју попуњава Наручилац, и која је наведена у ставу 1. Члана 3., или
месечне вредности која је наведена у ставу 2. истог члана?
11. Да ли је грешка на страни 53. испод табеле Табеле I I у тексту „У колони 3 – уписати
укупну цену за једно прање фасадних стаклених површина (колона 4 = колона 2 х колона
3)“, будући да у Табеле I I нема колоне 4?
12. Да ли се образац Контролне листе доставља уз понуду, или је то само форма коју ће
изабрани понуђач користити за евидентирање пружених услуга и фактурисање?“

ОДГОВОР:
1. Потврда о извршеним услуга односи се на објекат једног Наручиоца минималне
површине 5000м2. Не сматра се прихватљивом потврда од једног наручиоца код кога је
пружана услуга на више објеката укупне површине преко 5000м2. Ова потврда
представља доказ да понуђач испуњава услов да квалитетно извршава услуге
одржавања хигијене и чишћења на једном објекту површине која одговара површини
која је предмет набавке.
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2. Наручилац захтева ангажовање минимум 3 извршиоца на пословима свакодневног
одржавања хигијене и чишћења.
Поред ових свакодневних послова, предвиђено је и периодично одржавање објеката
Комплекса са ангажовањем мобилне екипе за машинско чишћење, како је и наведено у
поглављу два конкурсне документације, на страни 6.
Такође је планирано темељно прање стаклених површина фасаде са спољне стране,
наведено у поглављу два конкурсне документације, на страни 6., које захтева ангажовање
додатних извршилаца.
Наручилац је предвидео и могућност повећања броја извршилаца, због чега је у обрасцу
структуре цене наведен фонд додатних часова.
Из наведеног произилази да понуђачи морају имати кадровски капацитет који може
задовољити потребе Наручиоца.
3. Наручилац прихвата као довољан доказ да на Извештају стоји ознака „АТС“
Акредитована лабораторија за испитивање. Наручилац задржава право да изврши додатну
проверу овог доказа приликом оцењивања понуда.
4. Да, у Обрасцу понуде у делу „укупна цена на годишњем нивоу“ уписује се збир цена из
Табеле IV Обрасца структуре цене.
5. Да, у Члану 3. став 2. Модела уговора уписују се укупна цена из Табеле I на месечном
нивоу, и цена из Табеле I I за прање фасаде.
6. Није предвиђено да се у Модел уговора уписује цена за додатни ангажман. Образац
стурктуре цене је саставни део уговора са изабраним понуђачем.
7. Због природе делатности Наручиоца, и догађаја који се организују у Комплексу,
Наручилац има потребе за повременим ангажовањем већег броја непосредних извршилаца
ради припреме таквих догађаја. Ова ангажовања предвиђена су фондом додатних сати.
Тачно време и потребе за додатним ангажовањима, често се не знају много унапред, из ког
разлога је неопходан понуђач који има капацитете да у кратком року изађе у сусрет овим
потребама Наручиоца. Смањење броја извршилаца се односи на престанак потребе за
додатним повременим ангажовањм одређеног броја извршилаца.
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8. С обзиром да су предмет чишћења и две кухиње у објектима Комплекса, како је и
наведено у поглављу 2 Конкурсне документације, неопходно је да извршиоци који су
ангажовани на пословима одржавања хигијене имају важеће санитарне књижице.
9. Због намене објекта Наручилац захтева да хигијена буде на адекватном нивоу, као и да
се користе одговрајућа хемијска средства. Висина уговорне казне, у случају непоштовања
ових захтева, пружа наручиоцу сигурност да ће се ови захтеви поштовати.
10. Проценат уговорне казне се односи на укупну вредност уговора коју попуњава
Наручилац, и која је наведена у ставу 1. Члана 3.
11. Да, у тексту је грешка. У колону 3 треба уписати укупну цену за једно прање фасадних
стаклених површина, за наведену површину од 5500м2. Нариучилац ће извршити измену
конкурсне документације
12. Прилог – Контролна листа је форма коју ће изабрани понуђач користити за
евидентирање пружених услуга и фактурисање. Служи да се понуђачи упознају са
начином евидентирања услуга и контролом коју ће овлашћено лице наручиоца вршити, у
циљу обезбеђења одговарајућег квалитета услуга. Није неопходно доставити исти уз
понуду.
Због измене конкурсне документације рок за подношење понуда се продужава па је нови
рок 04.06.2018. године, до 10 часова. Отварање понуда одржаће се 04.06.2018. године у
10:15 часова, у просторијама Наручиоца.

Комисија за јавну набавку број У-03/2018
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