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Предмет: Одговор на постављена питања
Дана 25.01.2016. године добили смоод потенцијалног понуђача питања за јавну набавку
01/2016 набавка услуге : Услуге домара у школама за време термина спортских клубова.

ПИТАЊА:

1. У поглављу V СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ, тачка 8. сте навели да Извршилац услуге обезбеђује одговарајућа средства а
опрему школа у којој се врши услуга. Затим у МОДЕЛ УГОВОРА тачка 1. пише:
„Извршилац услуге је дужан да обезбеди потребну опрему и хемију за извршење услуге
...“. Шта је од наведеног исправно и која је то опрема и средства која су потребна за
извршење услуга?
2. У МОДЕЛ УГОВОРА у тачки 1. пише: „Извршилац се обавезује да за потребе
Наручиоца изврши набавку услуге инкасаната на затвореном базену ...“ Да ли ће
извршиоци радити као домари у школама и као инкасанти на базену?
3. Нисте навели у Конкурсној документацији у ком року ће Наручилац извршити плаћање
након уредно испостављене фактуре-рачуна од стране Извршиоца. Молимо Вас да
одредите наведени рок.
4. У поглављу V СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ, став „НАПОМЕНА“ у тачки 2. пише: „Радно време 7 дана недељно од 19-23 часа
...“ што значи 4 часова дневно сваког дана.Након тога у тачки 3. Пише: дневну потребу

домара у школама утврђује Наручилац предходног дана према процени потреба“ Да ли ће
извршиоци-домари бити присутни у наведеним школама сваког дана 4 часова дневно како
је наведено у конкурсној документацији или ће наведено време у зависности од „потреба“
бити мање , веће или се може десити да се извршиоци у неким данима и не ангажују?
ОДГОВОРИ :
1. Извршилац услуге је дужан да обезбеди одговарајућа средства (средства за
чишћење терена (подлога: паркет)) и потребну опрему (џогер, метлу или
одговарајуће) за одржавање и чишћење терена и свлачионица у школама.
2. У питању је техничка грешка. Извршилац услуге се обавезује да за потребе
наручиоца изврши набавку услуге домара у школама за време термина спортских
клубова.
3. Поштовани рок је потребно да сами наведете из разлога који се налази на страни
22/32 конкурсне докуметације :
„21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају
једнаку цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио повољнији
начин и услове плаћања.“
4. Извршиоци –домари ће бити пристурни у наведенмим школама сваког дана, 4
часова дневно од 19-23 часа.
На основу постављених питања у вези појашњења конкурсне документације за ЈН
01/2016 набавка услуге : Услуге домара у школама за време термина спортских
клубова, измењена конкурсна докуметација биће постављена на порталу јавних
набавки, на интернет страници наручиоца и биће путем мејла прослеђена
потенцијалним понуђачима којима смо уручили конкурсну документацију као и
потенцијалном понуђачу који је поставио питање.
С поштовањем,

Члан комисије за предметну ЈН

_________________________

