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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке: 404-1215/15-88
Дана 19.11.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Услуга одржавања хигијене у пословним објектима РФЗО, број јавне набавке:
404-1-215/15-88, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12,
14/15, 68/15).
Питање бр.1:
„Молимо Наручоца да нам појасни да ли потенцијални понуђачи уколико подносе понуду за
више партија, исту подносе тако да се свака засебно може оцењивати, односно у том случају за сваку
партију подносе одвојене обрасце конкурсне документације, доказе о испуњавању обавезних и
додатних услова, или подносе једну понуду за више партија, односно обрасце понуде, доказе о
обавезним и додатним условима подносе у једном примерку за све партије за које конкуришу?”
Одговор бр.1:
Понуђач подноси једну понуду за више партија. Обрасце, доказе о обавезним условима
подноси у једном примерку за све партије за које подноси понуду.
Питање бр.2:
„Молимо Наручиоца да, уколико је могуће наведе оквиран број спремачица које морају бити
ангажоване на објектима, или Понуђачи сами одређују колико ће спремачица ангажовати на основу
квадратуре простора?“
Одговор бр.2:
Наручилац нема норматив у погледу броја извршилаца за вршење услуге одржавања
хигијене. Извршилац сам планира број запослених у складу са величином простора за одржавање
хигијене.
Питање бр.3:

“Да ли је довољно да потенцијални Понуђач достави једну референтну потврду уколико
учествује на више партија, ако квадратура простора Наручиоца од којег достављамо референтну
потврду премашује укупну квадратуру свих партија РФЗО?“
Одговор бр.3:
Понуђач може да достави једну потврду/референцу за више партија. На потврди је потребно
навести на које се партије односи.
Питање бр. 4:
„Да ли је довољно за Упутство о коришћењу хемикалија доставити произвољан опис
хемикалија и начин како се користе на меморандуму понуђача?“
Одговор бр. 4:
Довољно је доставити начин коришћења хемијских средстава на меморандуму понуђача.

Питање бр. 5:
„Да ли понуђачи поред хемије и потрошног материјала, обезбеђују папирну галантерију,
односно папире и убрусе, као и сапун за руке?“
Одговор бр.5:
Понуђачи не обезбеђују папирну галантерију (папир и убрусе) и сапун за руке.
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