ПИТАЊЕ:

Одговор

1. Сматрамо да је захтев за поседовање једног возила за сваку појединачну партију од 2 до
22 оправдан јер је минимум једно возило потребно и неопходно за превоз не само потрошног
материјала и пепарата за чишћење већ и опреме која се допрема на објекат у складу са
динамиком пружања услуга.
У појединим партијама од 2 до 22 било би оправдано затражити од понуђача и већи број
возила, с обзиром на дислоцираност места пружања услуге у оквиру партије, али је наручилац, као
минимум, прописао једно возило.
У складу са наведеним, додатни услов који се односи на „једно возило за превоз
потрошног материјала, алата и машина за вршење услуге чишћења за партије 2 – 22 (посебно по
партијама)“, за испуњење техничког капацитета неће се мењати.
2. Обрасце О6 потребно је доставити само за запослене који су оспособљени за рад на
висини.

3. За течни сапун и освеживаче WC шкољки и писоара довољно је доставити само
безбедносне листове.
4. Након протека рока за заштиту права окончава се поступак јавне набавке и Управа за
заједничке послове републичких органа као тело за централизоване јавне набавке закључује
оквирне споразуме са избраним понуђачима за сваку партију појединачно. Средство финансијског
обезбеђења у оквирном споразуму је меница за добро извршење посла из оквирног споразума,
коју добављач попуњава у корист Управе за заједничке послове републичких органа и која траје,
односно мора бити наплатива за све време важења оквирног споразума.
У року трајања оквирног споразума (за сваку партију појединачно), Наручилац може
позвати добављача за закључење уговора. Уколико вредност уговора прелази износ 1.000.000,00
динара, добављач из оквирног споразума, тј. давалац услуге као друга уговорна страна дужан је
да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у тренутку закључења уговора, а у
складу са одредбама уговора.
Поступак закључења уговора се одвија на следећи начин:
Након што сачини уговор у шест примерака, Наручилац ће позвати добављача да преузме
један примерак уговора потписаног од стране Наручиоца, ради прибављања банкарске гаранције
за добро извршење посла у складу са одредбама уговора. Када банка, у складу са својом
процедуром, изда банкарску гаранцију добављачу, добављач са преузетим примерком уговора и
банкарском гаранцијом, овлашћењем за потпис уговора и печатом, долази у просторије
наручиоца ради потписивања и свих осталих примерака уговора и том приликом предаје
банкарску гаранцију Наручиоцу. To значи да је банкарска гаранцијa предата у тренутку закључења
уговора и да је уговор закључен даном потписивања обе уговорне стране, од којих је свака страна
задржала по три примерка закљученог уговора.
5. Наручилац не закључује уговор на основу оквирног споразума који је повољнији, већ на
основу оквирног споразума који је на снази.
Наручилац може спровести самосталну јавну набавку са истим предметом, само из разлога
који оправдавају њено самостално спровођење, с обзиром да је одлуком Владе утврђено да се
јавна набавка пружања услуге чишћења зграда у 2018. години спроводи као централизована јавна
набавка.

