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Одговор:
1. Период на који се закључује појединачни уговор не зависи од
рока трајања оквирног споразума. Оквирни споразум важи две године што
подразумева да појединачни наручилац може у року од две године, колико траје
оквирни споразум, да закључи појединачни уговор у трајању од 6, 12, 18 или 24
месеца.
2. Комуникација између наручиоца и понуђача са којим се
закључи уговор на основу оквирног споразума вршиће се елекронским путем и
на начин прописан у спецификацији конкурсне документације у тачки 20,
односно комуникација се врши и писменим путем.
3. Прихватљиво је да рок за испоруку телефона буде максимум 5
дана од потврде оператора, тј. понуђача, да су тражени модели расположиви на
стању. Понуђач је дужан да потврди електронским путем расположивост
телефона у року од 24 сата од пријема захтева. Уколико не располаже траженим
моделима, понуђач је дужан да изврши испоруку телефона у року од максимум
15 дана.
4. Наручилац је конкурсном документацијом прописао да
„оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о
јавној набавци“ и „обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној
набавци на основу овог оквирног споразума“. Наиме, институт Оквирног
споразума из члана 40. Закона о јавним набавкама, не представља типичан
облигациони однос, већ садржи битне елементе уговора, на основу којег ће се
касније преузети конкретне уговорне обавезе, закључивањем појединачних
уговора од стране наручиоца, односно појединачних наручилаца, који су
наведени у конкурсној документацији. Предметна јавна набавка, се у 2016.
години спроводи централизовано на основу Уредбе о предмету, условима,
начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка
јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као
тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ број 93/15).
Уколико наручиоци спроводе самостално набавку која је се на основу Уредбе
спроводи централизовано за то морају постојати оправдани разлози.
Конкурсном документацијом је одређено довољно елемената на
основу којих понуђач може да поднесе понуду односно понуди цену за услугу
која је предмет набавке.
5. У изјави о квалитету услуге уписују се најновији подаци које
оператор, односно понуђач, даје под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу.
6. Наручилац остаје при захтевима дефинисаним конкурсном
документацијом, а који се односе на средства финансијског обезбеђења.
7. План централизованих јавних набавки за 2016. годину са
подацима о процењеној вредности предметне јавне набавке, са планираним
средствима по годинама свих наручилаца, објављен је на сајту Управе за
заједничке послове републичких органа.

