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Потенцијални понуђач је дана 18.06.2020. год,
конкурсне документације, како следи :

поставио следећа питања и затражио појашњења

1.U poglavlju 3.2. pod rednim brojem 3.1., između ostalog, zahtevate da ponuđač mora ispuniti dodatni uslov
tehničkog kapaciteta i to da mašine za higijenu moraju da budu usaglašene sa standardima EU te Vas molimo
da nam pod jedan pojasnite koji su to standardi EU i pod dva zašto nije moguće da mašine za higijenu
ispunjavaju standarde važeće u Republici Srbiji.
2.U poglavlju 3.2. pod rednim brojem 2.1. zahtevate da je u prethodne tri godine (2017-2019) ponuđač pružao
usluge svakodnevnog održavanja higijene (minimalne dužine trajanja 12 meseci u kontinuitetu) za potrebe
najmanje jednog naručioca gde je predmet čišćenja objekat koji je spomenik kulture te Vas molimo za
pojašnjenje o razlozima zbog kojih se konkurencija ograničava, odnosno da nam pod jedan taksativno
navedete koja je razlika između ponuđača koji je pružao usluge u objektima koji su spomenici kulture i onog
koji nije i pod dva da li ponuđač koji je pružao usluge u objektima koji su spomenici kulture zapošljava ljude
posebno kvalifikovane za pružanje usluga u predmetnim objektima, da li koristi specijalna hemijska sredstva i
opremu za manuelno čišćenje ili je možda potrebno da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje
delatnosti koja je predmet javne nabavke.
ОДГОВОРИ

Питање бр. 1.
Стандарди РС су усаглашени са ЕУ стандардима ( declaration of conformity) , и уобичајено су део
упутства за коришћење машина. Овим условом се спречава опасност од коришћења
нестандардизованих машина које би могле да узрокују оштећења на подним површинама у објектина
који су предмет јавне набавке а који су по Закону о културним добрима проглашени непокретним
споменицима културе од изузетног значаја.
Питање бр. 2.
У складу са чланом 76. ЗЈН Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да су ти услови у
логичкој вези са предметом јавне набавке . Предмет ове јавне набавке је пружање услугa одржавања
хигијене и у Конаку кнеза Милоша у Топчидеру, који је проглашен – непокретним културним добром
од изузетног значаја, а и експонати који се излажу у оквиру истог и галеријског простора на Тргу
Николе Пашића 11, су од великог националног, историјског и културног значаја и од непроцењиве
материјалне вредности., што су све чињенице на којима је утемељен разлог да се као део пословног
капацитета тражи понуђач са искуством у одржавању хигијене у објектима сличног културног и
историјског значаја чиме се аутоматски смањује ризик од могућих оштећења и грешака приликом
пружања услуга.
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