Objavljena pojasnila na Portalu javnih naročil

Datum objave: 10.06.2021 10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V II. delu pogodbe pri specifikaciji storitev pri točki e (predavalnice, računalniški prostor, seminarska soba), kot 2x
letno navajate čiščenje in urejanje cvetličnih korit in okrasnih rastlin. Prosili bi za natančnejši opis storitev in del, ki
jih je potrebno narediti.
Hvala!
ODGOVOR
Spoštovani,
briše se zadnja alineja (čiščenje in urejanje cvetličnih korit ter okrasnih rastlin) točke e) pri točki 2.1. Pogodbe
(Specifikacija storitev).
Lep pozdrav.

Datum objave: 10.06.2021 11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je dovolj, da kot dokaz pogojev pod točko e.4 in 5.e izpolnjevanje tehničnih specifikacij in temeljnih okoljskih
zahtev poleg Izjave (obrazca št. 8) ponudnik priloži tehnične in varnostne liste čistil? Ali mora ponudnik priložiti
tudi seznam opreme, ki jo bo uporabljal za izvajanje storitve?
Lep pozdrav.
ODGOVOR
Spoštovani,
ni potrebno, da bi ponudnik priložil tudi seznam opreme, ki jo bo uporabljal.
Lep pozdrav.

Datum objave: 10.06.2021 11:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je za dokazovanje ekonomsko-finančne sposobnosti dovolj obrazec S.BON-1/P? Ali mora ponudnik priložiti še
katero drugo dokazilo?
Hvala za vaš odgovor!
ODGOVOR
Spoštovani,
dovolj je predložitev obrazca S.BON-1/P.
Lep pozdrav.

Datum objave: 16.06.2021 14:19
VPRAŠANJE
1. Ali prav razumemo, da se čiščenje zunanjih steklenih površin ne izvaja in ni predmet naročila?
2. Ali je čiščenje površin prostorov steklene kupole predmet naročila?
3. V specifikaciji storitev se v točki a) in točki d) pojavljajo stopnišča. Obseg storitev je skoraj identičen. Ne
razumemo zakaj se postavka stopnišče podvaja, prosimo za obrazložitev oz. popravek v tem delu?
4. Pri d) točki Stopnišča, je med drugim navedeno tudi mokro strojno čiščenje stopnic. Prosimo, da opravilo
spremenite v mokro čiščenje stopnic, saj se le te s strojem ne čistijo.
5. Terase naj bi se čistile 1x tedensko v skladu s Prilogo II. Prosimo, da objavite Prilogo II, saj le ta ni del razpisne
dokumentacije.
6. Na ogledu smo dobili informacijo, da so terase zaklenjene in se dejansko ne čistijo pogosto. V kolikor je temu
tako, predlagamo, da spremenite zahtevo po 1x tedenskem čiščenju, saj postavka po nepotrebnem draži
ponudbo.
7. Med 2x letno čiščenje sodi tudi čiščenje in urejanje cvetličnih korit ter okrasnih rastlin. Prosimo za obrazložitev,
kaj točno pomeni urejanje cvetličnih korit in okrasnih rastlin (trganje posušeni listov..?)? Prosimo za število korit.
8. Koliko košev za smeti imate nameščenih na objektu, kjer mora vrečke zagotoviti zunanji izvajalec?
9. Koliko je nameščenih otočkov za ločevanje smeti, kjer mora vrečke zagotoviti zunanji izvajalec?
10. V točki 2.2. Urniki čiščenja, je navedeno da bo izvajalec navedena dela čiščenja opravljal vsak delovni dan
med 15-20 uro v skladu 2.1. točko pogodbe. Na ogledu smo prejeli informacijo, da je čas čiščenja lahko tudi
daljši, glede na to, da se varnostnik nahaja na objektu 24 ur/dan. Ali drži, da lahko izvajalec izvaja čiščenje tudi
dlje kot do 20.00 ure?
11. Ali lahko izbrani izvajalec predloži tudi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdano s strani
zavarovalnice, ki je enakovredna bančni garanciji?
12. Zanima nas ali bo naročnik pristal na spremembo pogodbene cene v primeru, da se spremeni zakonsko
določena minimalna plača? Prosimo za odgovor ja ali ne?
V primeru, da ne bo jasno navedeno, da se bo cena uskladila s spremembo minimalne plače, bomo ponudniki
upoštevali nek predviden dvig za naslednja 4 leta, kar bo po nepotrebnem podražilo ceno.
13. Ali je na objektu možnost priklopa pralnega in sušilnega stroja za pranje krp?
14. Ali prav razumemo, da se bo v primeru uskladitve cene rednega čiščenja, uskladila tudi urna postavka za
dodatna dela?
15. Prosimo za natančno pojasnilo glede dodatnega čiščenja, katera dela točno se smatrajo kot dodatno
čiščenje? Namreč razlika je v ceni, v kolikor gre za opravilo v sklopu rednega čiščenja ali pa za neko specialno
čiščenje?
16. Ali so ure za dodatno čiščenje dejansko namenjene za morebitno nadomeščanje vaših zaposlenih čistilk?

ODGOVOR
1. Da, zunanje steklene površine niso predmet javnega naročila.
2. Ne, čiščenje površin X objekta ni predmet javnega naročila.
3. V točki a) se beseda ''stopnišče'' črta. Mišljeno je, da je navedeno enkrat (torej zgolj pod točko d) vzorca
pogodbe.
4. V alineji ''mokro strojno pomivanje talnih površin'' se beseda ''strojno'' črta.
5. V točki f) vzorca pogodbe se črta ''kot izhaja iz Priloge II'' v prvem in tretjem odstavku.
6. V točki f) vzorca pogodbe se tretji odstavek spremeni tako, da se terase čistijo 1x mesečno.
7. Čiščenje in urejanje cvetličnih korit in okrasnih rastlin se črta.
8. Nameščenih je 16 košev za smeti.
10. Zgolj izjemoma se čiščenje lahko izvaja tudi dlje kot do 20. ure.
11. Lahko.
12. Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe in vključuje možnost povišanja
minimalne plače.
13. Ne.
14. Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe.
15. Gre za opravila v sklopu rednega čiščenja in ne za neko specialno čiščenje.
16. Da.
Lep pozdrav.

