РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/3-15-04
5. 05. 2015. године
Београд
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012) достављамо вам
ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за
набавку услуга - Прање завеса и прозора у узвођењу специјализованих сервиса, за
потребе Народне скупштине Републике Србије за 2015. годину
(ЈН Бр. 3/15)
Питање:
1.Наруцилац је у наслову ЈН и у називу општег речника навео да се ради о услузи
чишћења канцеларијске опреме и прозора (90919100 и 90911300) а на страни 5/33
у Техничкој спецификација услуга наводи :
- у тачки 9. Израда и монтажа нових
прозорских крила
- у тачки 10. Пасовање прозорских крила и сервис окова за затварање
- у тачки 11.Замена оштећених и нагњечених дихт-гума
- у тачки 12. Дофарбавање и освежавање прозорских крила.
Да ли је упитању техничка грешка посто поменуте услуге спадају у занатске а не
услуге чишћења?
2. Молимо Вас доставите нам тачне димензије крила које је неопходно
израдити,положај шарки,врсту шарки број шарки,који је систем отварања,дебљина
стакала,врсту дрвета,класу и попречни пресек?
3.Што се тиче окова молимо Вас одговорите нам да ли је у питању поправка или
монтажа нових? Да ли је потребна набавка нових олифни,шнапера,вентус механизама
за отварање прозора .Уколико су нови доставите нам тех.спецификацију материјала од
којих треба да се израде,изглед,димензију и завршну обраду?
4.Којег профила и квалитета морају бити дихт-гуме?
5.Којим бојама се врши дофарбавање прозорских крила? Ко врши набавку боја или
лакова?
6.Да ли радници којима се доказује кадровски капацитет могу бити хигијеничари или
столари-молери?

Одговор:
1. Није у питању грешка. Предмет јавне набавке број 3/15 су услуге прања завеса и
прозора , а позиције из техничке спецификације по редним бројем 9.-12. представљају
пратеће радове који су неопходни за извршење уговора, сходно члану 6. Став 2. Тачка
2. Закона о јавним набавкама.
2. Цену израде крила дати по м² и за 2 до 3 шарке. Тачне димензије вам не можемо дати
јер се не израдјују нови прозори већ крила прозора чије се димензије разликују од
крила до крила на истом прозору па је потребно да извођач сам узме мере и одмах ради
на меру да би се избегло накнадно пасовање.
3. Окове који су кородирали потребно је очистити од корозије и исполирати. Уколико
извођач процени да оков није више за употребу , уз сагласност Надзорног органа
Наручиоца, оков ће се заменити. Снапере, вентус механизме, стакла, дрво и све остале
делове и материјале обезбеђује Наручилац.
4. Дихт гуму обезбеђује Наручилац.
5. Боје којим се врши дофарбавање одређује Надзорни орган Наручиоца а обезбеђује
Наручилац.
6. Квалификација радне снаге мора бити усаглашена са описом услуга и радова датим у
техничкој спецификацији предметне јавне набавке. Један од седам запослених лица,
којима се доказује кадровски капацитет понуђача, треба да буде столар.
.

Комисија за јавну набавку

Одговор је објављен на Порталу
Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца

