У вези постављених питања више потенцијалних понуђача која се односе на
конкурсну документацију ЈНМВ 09/2013, у складу са чланом 63. став 3. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), обавештавамо Вас о
следећем:
У вези питања да ли се папирна галантерија и сапун засебно фактуришу, према
месечној потрошњи, или тај трошак треба да буде урачунат у цену услуге,
односно ако трошак улази у цену, о којим се количинама ради, врсти папирне
галантерије (сложиви или ролне), грамажа, број листића и сл:
Трошак папирне конфекције и сапуна сноси понуђач у складу са техничким
карактеристикама конкурсне документације и треба да буде урачунат у цену
услуге.
У циљу олакшавања припреме понуде потенцијалним понуђачима, достављамо
Вам просечне оријентационе утрошене количине на месечном нивоу:
80-100 паковања сложивих тоалетних убруса двослојних, (паковања од 200
листића, димензија 243 мм*220 мм ); 80-100 паковања сложивог тоалетног
папира двослојног (паковања од 250 листића), течни сапун око 8 литара.
На питања која се односе на обавезу достављања свих образаца (празних,
непопуњених) из конкурсне документације, уколико понуду подносите
самостално, обавештавамо Вас да нисте у обавези да достављате празне
непопуњене обрасце који се односе на подношење понуде са подизвођачем и
заједничке понуде. Такође, уколико није предвиђена важећа дозвола надлежног
органа за делатност предметне набавке, не достављате изјаву о томе.
На питање да ли можете да попуните скраћено пословно име у обрасцима где за
то сматрате да немате довољно места за писање - можете попунити скраћено
пословно име.
У вези питања која се поља попуњавају у моделу уговора - Уговор потписујете
и оверавате и попуњавате у складу са понудом. У поља која се односе на
заводни број понуде уписаће се заводни број под којим ће понуда бити заведена
код Наручиоца.

У вези питања о укупном дневном времену вршења предметне услуге, односно
до колико сати је предвиђено вршење свакодневног одржавање и начином
опремања папирном галантеријом и течним сапуном обавештавамо Вас да се:
услуге чишћења обављају свакодневно, изузев недељом, од понедељка до петка
после 17 часова, и суботом у времену које Понуђач сам одреди. Понуђач ће сам
одредити дневно време које му је потребно за извршење предметне услуге у
складу са техничком спецификацијом, као и динамику опремања папирном
галантеријом и течним сапуном, односно, понуђач ће сам одлучити да ли ће
опремање вршити недељно или месечно. У просторијама Наручиоца постоји
простор за складиштење папирне галантерије и сапуна.

