04 број 60-14/17
Београд, 13. 02. 2016.године
Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 60-4/17 од 06.02.2017. године, за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности бр 02/2017 за набавку услуга
чишћења комплекса Музеја историје Југославије, у Београду, ул. Ботићева број 6, дана 13.
октобра 2017. године, даје

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ОДГОВОРЕ ЗА ЈНМВ БРОЈ 02/2017
НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
Како следи:
1. Питање:
„Молим вас да преиспитате рок за подношење понуда, будући да је конкурсна
документација објављена 09.02. после 17,00 часова, што је код већине понуђача након
радног времена, практично је понушачима остављен рок од три радна дана да припрме
понуду, због викенда и празника, јер је рок 17.02. до 10,00 часова.Наручилац је дао
могућност обиласка, при чему смо добили обавештење да задужена особа од стране
Наручиоца тренутно није ту, тако да не ѕнамо да ли ћемо бити у могућности да данас
обиђемо објекте, а између осталог захтевате и Писмо о намерама које можемо да добијемо
тек након што направимо калкулацију цена.“
ОДГОВОР:
1.Захтев за додатним информацијама је примљен код наручиоца дана 10.02.2017. године.
Од тога дана је омогућен обилазак објеката Наручиоца сваког радног даном од 09,0015,00 часова.
2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу јавних
набавки.
2.Питање:
„На страни 6. у Напомени наводите да је музејски комплекс затворен за посету
понедељком и да се и тог дана обављају услуге. Наше питање гласи да ли то значи да се
услуге пружају сваког радног дана, седам дана у недељи?“
ОДГОВОР:
Услиге чишћења у комплексу Наручиоца се обављају сваког сваког дана у недељи.
3.Питање:
„ Да ли Наручилац сваког дана захтева четири извршиоца у две смене.“
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ОДГОВОР:
Наручилац сваког дана захтева тражени број извршилаца,
4.Питање:
„Наводите у опису послова „одржавање хигијене изложбеног простора са свим
садржајима“. Да ли то значи да се одржавају и експонати?“
ОДГОВОР:
Хигијенско одржавање експонати обавља се на експонатима за које је такав вид
одржавања неопходан.
5.Питање:
„ У опису послова, динамика квартално, нигде се не наводе дубинско чишћење итисона,
док у обрасцу структуре цена стоји за ту услугу динамика четири пута годишње. Да ли је
у питању грешка?“
ОДГОВОР:
Одговор је садржан у у првим изменама Конкурсне документације.
6.Питање:
„ У опису послова, динамика шестомесечно, нигде не наводите стаклене површине изнад
3м висине, док у обрасцу структуре цена за ту услугу наводите динамику два пута
годишње, док у обрасцу структуре цене немате поља у које треба уписати цену за две
услуге које се на страни 6. под тачком 5. наводе као услуге које се обављају шестомесечно,
да ли је у питању грешка?“
ОДГОВОР:
Одговор је садржан у у првим изменама Конкурсне документације.
7.Питање:
„Да ли су у 1.800 м2 стаклених површина урачунате доступне стаклене површине на
изложбеним витринама и сва остала стакла на свим објектима које наводите под
динамиком квартално?“
ОДГОВОР:
Урачунате су доступне стаклене површине на изложбеним витринама и сва остала
стакла на свим објектима које наводите под динамиком квартално?
8. Питање:
„Која је разлика између свих стаклених површина које се перу квартално и годишнје?
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ОДГОВОР:
Одговор је садржан у у првим изменама Конкурсне документације.
9. Питање:
„ Да ли Наручилац захтева неки минимални рок за плаћање?“
ОДГОВОР:
Наручилац не захтева минимални рок за плаћање.
10. Питање:
„Да ли је Споразум о сарадњи, који наводите као Прилог Уговора, довољно да се потпише
и достави уз понуду“?
ОДГОВОР:
Споразум је прилог Уговора и чини његов саставни део, те се оверен и потписан, као и
модел Уговора доставља уз понуду.

Ово појашњење и одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет порталу
наручиоца.
Предметни докуменат чини саставни део Конкурсне документације 04 број 60-6/117 од
09.02.2017. године.

Комисија
за спровођење ЈНМВ број 02/2017
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