КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Број ЈН: 99/15
Датум: 22.07.2019.
Појашњење бр. 1
Поштовани,
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, као наручилац у поступку јавне набавке
мале вредности услуге – Одржавање хигијене у пословним објектима, редни број јавне набавке:
99/15, у складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр.
124/2012, 14/15, 68/15), у законском року доставља појашњење конкурсне документације.
Питање број 1:

Одговор:
Не постоји таква могућност. Потребно је да понуђач своју понуду достави у складу са
техничком спецификацијом.
Питање број 2:

Одговор:
На основу искуства са претходним набавкама за одржавање хигијене у пословним објектима
процењен је обим посла и на основу тога је сачињена спецификација. Потребно је да понуђач
своју понуду достави у складу са техничком спецификацијом.
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Питање број 3:

Одговор:
Одговор је садржан у одговору на питање број 2.
Питање број 4:

Одговор:
У чајним кухињама се обављају само послови одржавања хигијене.
Питање број 5:

Одговор:
Полирање подних површина подразумева наношење заштитног слоја.
Питање број 6:

Одговор:
За време државних и верских празника који се у Републици Србији празнују нерадно, према
Закону о државним и другим празницима у Републици Србији, ЈП ''Градско стамбено'' не ради
стога услуге које су предмет јавне набавке нису потребне тим данима.
Питање број 7:

Одговор:
Понуђач, као послодовац, у обавези је да поштује важећи Закон о раду, те на основу истог и
врши исплату зарада запослених. Минимална цена рада не мора да утиче на цену радног сата
коју понуђач нуди у понуди, већ је та калкулација предмет унутрашње политике понуђача.
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Питање број 8:

Одговор:
Одговор је садржан у Измени бр. 1 конкурсне документације која ће бити објављена дана
23.07.2019. године.
Питање број 9:

Одговор:
Чланом 17. модела уговора предвиђено је решавање неспоразума из овог питања.
Питање број 10:

Одговор:
На све што није предвиђено и регулисано уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других материјално-правних прописа према члану 17. модела
уговора.
Питање број 11:

Одговор:
Одговор је садржан у Измени бр. 1 конкурсне документације која ће бити објављена дана
23.07.2019. године.
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