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Питање: Молимо за објашњење захтева за испуњење обавезног законског
услова из члана 75.став 1. Тачка 5, за који наводите да се документ доставља мимо
изјаве о испуњавању осталих услова из члана 75? Обзиром да се тачка 5. наведеног
члана односи на дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, а делатност чишћења не подлеже таквој дозволи, молимо за упутство
да ли је обавезно достављање било каквог документа, а ако није, да ли је потребно
доставити изјаву оверену и потписану са наше стране и на нашем меморандуму
којим потврђујемо да оваквом дозволом не располажемо из разлога што иста није
услов за обављање делатности чишћења. - „Globe Williams (Serbia) Ltd“
Одговор: За услуге које су предмет ове јавне набавке није потребна дозвола
надлежног органа, тако да одредбе члана 75. став 1. тачка 5) нису применљиве на ову
јавну набавку.
Питање: Да ли су прихватљиви међународни стандарди? - „Globe Williams
(Serbia) Ltd“.
Одговор: Прихватљиви су сви домаћи и међународни стандарди.
Питање: Један од услова за учествовање у Вашем тендеру за одржавање
хигијене јесте да понуђач поседује стандарад ОХСАС 18000. Пошто предузеће ДИЗ
хигијена доо поседује ИСО 90001 а Закон о безбедности и здрављу на раду прописује
да свако предузеће мора да поседује Акт о процени ризка у скалду са законском
регулативом али не и стандард да ли као доказ да поштујемо важећи закон о здрављу
и безбедности запослених уместо ОХСАС 18001 можемо доставити Акт о процени
ризика и тиме задовољити Ваш захтев? - „Диз хигијена д.о.о.“.
Одговор: Усвојени Акт о процени ризика претставља само један од елемената
за установљавање сертификације по ОХСАС 18001, тако да за наручиоца не
представља довољан доказ о успостављању система безбедености и заштите на раду
код понуђача.

Питање: Страна 5. тч.Г конкурсне документације, Наручилац између осталог
захтева да понуђач у оквиру цене услуге обезбеди 40 ролни папира „мини јумбо“ и
сложивих убруса за руке 60 блистера (600 листова). Да ли бисте могли прецизније да
нам објасните о каквим је ролнама реч (грамажа, број листића, дужина ролне или
слично) како бисмо могли да знамо о каквим је ролнама реч? - „Krol housekeeping
d.o.o.“.
Одговор - Мини јумбо ролне - тоалет папир: 2 слоја, 100% целулоза,
димензије 10,5 x 9,5 цм, дужина ролне 150м, хилзна 7,6 цм.
Питање: Да ли се „блистер“ односи на клип сложивих убруса који се ставља у
дозатор за сложиви убрус? - „Krol housekeeping d.o.o.“.
Одговор: Да.
Питање: Уколико је одговор на претходно питање потврдан, молимо Вас да
нам кажете о каквим је убрусима реч, будући да се сложиви убрус пакује у клипове
од 200-230 листића а не од 100 како стоји у конкурсној документацији? - „Krol
housekeeping d.o.o.“
Одговор: Сложени убрус, 2 слоја, 100% целулоза, 200 листића, димензија: 20,3
x 22 цм.

