ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД
Калемегдан, Горњи град 14
Београд

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 2
у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге чишћења пословног простора у
Заводу за заштиту споменика културе града Београда
ЈН 01/2018
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке се обратило
Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са припремањем
понуде.
Питање бр.1:
У тендерској документацији наведен је рок плаћања услуге 45 дана
С обзиром да је реч о вршењу услуге, сматрамо да је рок плаћања од 45 дана предугачак, јер
значи да је извршилац дужан да сноси трошкове извршавања услуге 75 дана пре него што му
се услуга плати а како је наведено у документацији можда и дуже.
Постоји ли могућност и добра воља да се рок за плаћање услуге смањи на 15 дана.
Одговор бр. 1:
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема исправне месечне фактуре, у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Секретаријат за културу одобрава средства Заводу за заштиту споменика културе града
Београда – свом индиректном кориснику у року од 45 дана.
Регулисање начина плаћања је последица Законске регулативе, а не могућности и воље
наручиоца.
Питање бр. 2:
На основу тендерске документације за извршење предметне услуге неопходно је ангажовање
1 извршиоца са непуним месечним фондом радних сати.
С обзиром на ту чињеницу сматрамо да сте тендерску документацију непотребно оптеретили
условима које је неопходно испунити и то: -Додатни услови
Постоји ли могућност и добра воља да се додатни услови у тендерској документацији
бришу
Одговор бр. 2:
Додатни услову се не могу брисати. Погледати конкурсну документацију – пречишћен текст.
Питање бр. 3:
Образац 6 –меница за озбиљност понуде
Постоји ли могућност и добра воља да се изостави гаранција за озбиљност понуде јер
сматрамо да Вас закон не ограничава да изаберете понуђача који жели да потпише
уговор следећи принцип најниже понуђене цене.
Одговор бр. 3:
Средства обезбеђења предвиђена конкурсном документацијом остају на снази.

Питање бр. 4:
-Модел уговора-Чл 5
Постоји ли могућност и добра воља
Да се у првом ставу други ред Чл 5 брише .. извршава са _ радно ангажованих лица.
Да се брише став 4 истог Чл модела уговора.
Сматрамо да је горе наведено непотребно а одредбе става 4 су обавеза по другом основу
Одговор бр. 4:
Модел уговора у том делу остаје на снази
Питање бр. 5:
У тендерској документацији код навођења послова генералног чишћења нису наведене
површине;
-меких подних облога
-тврдих подних облога које је неопходно заштити (није наведена начин заштите)
Постоји ли могућност да се тендерска документација допуни битним подацима за
прање меких подних облога и за заштиту тврдих подова.
Одговор бр. 5:
Површина меких подних облога је 110м2
Површина воскираних подова је 370,55м2
За воскиране подове користимо средства за чишћење намењена за те врсте подова.
Питање бр. 6:
У тендерској документацији дат је образац 5 (Понуда са структуром цене)
На основу датог обрасца није могуће изказати цену услуге на месечном нивоу и укупну цену
за период важења уговора, па тако није ни јасно која цена би требало да се упише као укупна
цена
Постоји ли могућност да се измени образац 5 тако да је могуће исказати цену услуге на
месечном нивоу и цену за преостали период у 2018 години.
Одговор бр. 6:
У обрасцу 5 мења се део - рок реализације, тако да гласи: од 01.03. до 31.12.2018. године.
Укупна цена обухвата период од 01.03. до 31.12.2018. године за све врсте чишћења
Питање бр. 7:
Горе наведено подразумева да је неопходно изменити Чл 2 модела уговора.
Постоји ли могућност да се измени Чл 2 модела уговора сходно јасно дефинисаном
обрасцу понуде.
Одговор бр. 6:
Модел уговора се мења у делу ''рок реализације''
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