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Београд
,,Varnost Fitep" а.д.
ул. Гундулић ева бр. 8-1011080 Београд - Земун

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке услуга —
чишћ ење службених просторија Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге, број 1-02-4042-4/15;

Скодно одредбама члана 63. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12 и 14/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са постављеним

питањима Понуђача „Varnost Fitep" а.д., ул. Гундулићева бр. 8-10 11080 Београд - Земун, и
то:
1) „Шта тачно подразумевате под „недоступним (фасадним) стакленим
површинама ", да ли је то цела зграда wzu њ ен улазни део и колика је квдратура ових
површина? "
➢ Фасада на објекту у улици Вишњи ћева број 8 Београд, у којем се налази седиште
Наручиоца, је већим делом обложена од стакла (није цела обложена стаклом).
Под недоступним стакленим површинама се подразумевају стаклене површине од

другог до петог спрата објекта. Недоступне су јер се не могу одржавати изнутра,
коришћењем алата и помо ћних средстава (телескопски држачи брисача стакла и сл.) на целој

ЗТраДИ.
Наручилац не може прецизно да одговори на питање колика је тачна квадратура
недоступних стаклених површина али процењује даје она између 350м г и 400м2 .

Наручилац је у конкурсној документацији сугерисао свим заинтересованим
понуђачима да у року за подношење понуда физички обиђу наведене локације и сами
процене спољашњи и унутрашњи изглед објекта који he ce одржавати као и квадратуру
фасадних стаклених површина на наведеном објекту.
2) „ Каквог типа су завесе (обичне завесе или драперије) и колика је квадратура
обичних завеса a колика драперија, уколико их имате? "
➢ Наручилац не може да да прецизну квадратуру завеса и драперија али се оквирна
квадратура завеса кре ће између 450м2 и 500мг a драперија између 650м г и 700м2 .
Од којег су материјала израђене не знамо али понуђачи могу проверити материјал
приликом обиласка локација.
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3) „Колика је оквирна потрошња папирне галантерије no запосленом, на месечном
нивоу, или колика је укупна потрошња папирне галантерије (убруса и moanem nanupa) на
месечном нивоу? Да ли је потребно уз папирну галантерију, вршити и испоруку течног
сапуна и уколикојесте, у којим количинама? "
➢ У 2014. години оквирне потрошње тоалатеног папира на месечном нивоу еу биле
305 ролни и папирног убруеа 217 паковања. Међутим, наведена потрошња је била у периоду
када је Наручилац имао 106 запослених. У 2015. години Наручилац има 122 запоелена, па је
потребно пројектовати потрошњу према овом броју запоелених као што је и наведено у
конкуреној документацији.
Посебно напомињемо да је потребно свакодневно обилазити тоалете и допуњавати
папирну галантерију.
Није потребно вршити иепоруку течног еапуна (Паручилац има евој течни еапун) али
је, еагласно захтевима из конкурсне документације, потребно евакодневно проверавати
количине еапуна у тоалетима u no потреби ик допуњавати.

Ово појаттгњење конкурсне документације доетавити евим понуђачима који еу
преузели конкурену документацију.

C поштовањем,
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