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

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1
у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге чишћења пословног простора у
Заводу за заштиту споменика културе града Београда
ЈН 02/2019
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:
Молимо Вас да нам прецизирате који је опис послова за услуге које се обављају периодично,
два пута месечно, будући да у техничкој спецификацији нисте навели
Одговор бр. 1:
У техничкој спецификације у делу ''чишћење обухвата следеће активности'' наведене су
активности које ће се обављати периодично и то једном месечно:
- брисање свих тврдих површина ентеријера (фронтова ормара и полица, намештаја од
коже,...) – једном месечно;
- брисање расвете и опреме за дистрибуцију ваздуха (клима уређаја) – једном месечно;
- брисање врата, прозора, стаклених витрина, преграда и намештаја- једном месечно;
- брисање металних архивских полица и ормана у оквиру писарница и документационог
центра – једном месечно
Све горе наведене активности у односу на обим посла биће распоређене на два термина
током текућег месеца.
Питање бр. 2:
Који је опис послова за услуге које се обављају у помоћном објекту (услуге које се обављају
квартално у договору са Наручиоцем)
Одговор бр. 2:
Услуге које се обављају квартално у договору са Наручиоцем су све наведене активности у
делу техничке спецификације ''чишћење обухвата следеће активности'' само у много мањем
обиму, обзиром да је помоћни објекат оквирне површине 65m2 и обухвата две просторије са
санитарним чвором и стазе око објекта.
Питање бр. 3:
Да ли понуђач може да достави више потврда од једног наручиоца, уколико је код истог
наручиоца обављао услуге чишћења
Одговор бр. 3:
Може
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

