ПИТАЊЕ:
PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male
vrednosti JNmv 7/2016
Poštovani,
U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju oblast javnih nabavki u Republici Srbiji, blagovremeno, pet i više
dana pre isteka roka za podnošenje ponuda u radnom danu, obraćamo Vam se kao zainteresovani ponuđač za javnu nabavku
male vrednosti broj 7/2016 - nabavka usluga čišćenja Beogradske filharmonije.
U cilju pripremanja prihvatljive ponude, molim Vas da dopunite konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga čišćenja
Beogradske filharmonije broj JNmv 7/2016, i to:
1. vrstama površina, predmeta, opreme ili aparatura čije je čišćenje predmet ove javne nabavke, odnosno tehničkim
karakteristikama (specifikacijama) pružanja usluga na površinama, predmetima, opremi ili aparaturi čije je čišćenje
predmet ove javne nabavke.
Molim Vas da mi potvrdite prijem ovog elektronskog pisma.

PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male
vrednosti JNmv 7/2016
Poštovani,
U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju oblast javnih nabavki u Republici Srbiji, blagovremeno, pet dana
pre isteka roka za podnošenje ponuda u radnom danu, obraćamo Vam se kao zainteresovani ponuđač za javnu nabavku
male vrednosti broj 7/2016 - nabavka usluga čišćenja Beogradske filharmonije.
U cilju pripremanja prihvatljive ponude, molim Vas da pojasnite konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku usluga čišćenja
Beogradske filharmonije broj JNmv 7/2016, i to:
2. uzimajući u obzir da u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku nisu definisane vrste površina,
predmeta, opreme ili aparatura čije je čišćenje predmet ove javne nabavke, odnosno nisu definisane tehničke
karakteristike (specifikacije) pružanja usluga na površinama,predmetima, opremi ili aparaturi čije je čišćenje
predmet ove javne nabavke, a uzimajući u obzir da je neopsporna činjenica da zahtevana čišćenja nisu
specijalizovana (čišćenje tankera, cisterni, postrojenja u proizvodnji i slično) pretpostavljamo da se radi o
standardnom čišćenju unutrašnjosti i spoljašnjosti zgrada. Shodno navedenom molim za pojašnjenje koje će dati
odgovor u čemu je razlika između čišćenja zgrada na republičkom nivou ili lokalnom (gradskom nivou).
3. uzimajući u obzir da u konkursnoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku nisu definisane vrste površina,
predmeta, opreme ili aparatura čije je čišćenje predmet ove javne nabavke, odnosno nisu definisane tehničke
karakteristike (specifikacije) pružanja usluga na površinama,predmetima, opremi ili aparaturi čije je čišćenje
predmet ove javne nabavke, a uzimajući u obzir da je neopsporna činjenica da zahtevana čišćenja nisu
specijalizovana (čišćenje tankera, cisterni, postrojenja u proizvodnji i slično) pretpostavljamo da se radi o
standardnom čišćenju unutrašnjosti i spoljašnjosti zgrada. Shodno navedenom molim za pojašnjenje koje će dati
odgovor u čemu je razlika između čišćenja ustanova kulture u odnosu na čišćenje poslovno-izložbenih prostorija
koje rade u tri smene i u kojima se zbog različitih manifestacija čišćenje uskladjuje prema potrebi Naručioca, a sve
u skladu sa osnovnim pravilima struke. Konkretno na primer, meke podne obloge (tepisi ili itisoni) bez obzira u kojoj
zgradi su postavljeni usisavaju se uvek na isti način usisivačima istih ili sličnih kapaciteta koji odgovaraju nameni,
odnosno izvršioci ostvaruju zarade i naknade zarade uvek prema važećim zakonskim regulativama ili
podzakonskim aktima koji uređuju rad.
4. shodno navedenom u tačkama 2. i 3. ovog zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa
pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti JNmv 7/2016 predlažem da izvršite izmenu i dopunu

konkursne dokumentacije u cilju obezbeđenja konkurencije među ponuđačima, transparentnosti javne nabavke i
jednakosti ponuđača.
Molim Vas da mi potvrdite prijem ovog elektronskog pisma.
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ОДГОВОР:
Поштовани,
својим другим питањем сами сте дали одговор на прво питање од 13.06.
Не ради се ни о каквом специјализованом чишћењу, него о стандардном чишћењу
које може да обави наведени број извршилаца у две смене.
Што се тиче одговора на Ваше друго питање од 15.06., мада свакако није исто чистити градску
галерију и општински Дом културе с једне, или зграду Народног музеја и нашу зграду с друге
стране, неспорно је да се стандардно чишћење суштински не разликује по врстама и нивоима
установа. Међутим, управо због таквог предмета набавке, једини начин да се наручилац заштити
јесте да, поред осталих, постави услов по коме ће се моћи видети да ли је понуђач већ обављао
предметне послове у установама сличног типа, зато што је то показатељ да се ради о поузданом
понуђачу који извршава обавезе и који вршење својих услуга може прилагодити начину рада
културних установа. Основно је нагласити да би неизвршење услуга овакве врсте од стране
понуђача у било ком тренутку концертне сезоне имало последице по углед установе. Стога је
нужно поставити услове који, у мери у којој је то могуће, потврђују поузданост понуђача, како не
би било угрожено несметано функционисање установе. Према томе, тај услов свакако јесте у
логичкој вези са предметом набавке и не може се сматрати дискриминаторским у смислу ЗЈН.
Такође, пошто доста велики број понуђача ради те послове у републичким установама, не може
се говорити ни о ограничавању конкуренције.
С поштовањем,
Комисија Београдске филхармоније
за ЈНмв бр. 7/2016

