ПИТАЊЕ:

Одговор
1. Веома је битно да понуђач уредно исплаћује доприносе на зареде ангажованих
лица јер је понуђач као давалац услуга на реализацији уговора наручиоца државних органа и
организација укључујући и правосудне органе.
2. Искуство је показало да је потребно да наручилац одреди минимални број
извршилаца по објекту да би се услуга квалитетно пружала из разлога што наручилац има за циљ
закључење уговора и његову реализацију а не раскидање уговора након закључења.
3. Имајући у виду процењену вредност за партију 1 додатни услов наручиоца који
се односи на финансијски капацитет за партију 1 прописан је у складу са чланом 77. Закона о
јавним набавкама.
4. Услуга свакодневног одржавања хигијене је предмет ове јавне набавке за партије
1 до 22. Имајући у виду да је партија 1, партија великог обима, сложености и значаја за државне
органе јер се у оквирну наведене партије чисти и одржава велики број објеката у којима су
смештени различити наручиоци – сва министарства, управе, заводи, комисије, агенције и др., ради
обезбеђивања несметаног функционисања рада наведених државних органа, конкурсном
документацијом је захтевано и да понуђач поседује искуство у обављању послова свакодневног
одржавања хигијене. С обзиром на напред наведено а узимајући у обзир да је процењена вредност
за партију 1 највећа у односу на остале партије, наручилац сматра да је поступио оправдано и у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама, када је прописао да за партију 1 понуђач мора да
има пословни капацитет у висини од 800.000.000,00 динара за претходне 3 године (2015, 2016 и
2017).
5. Одговор као под редним бројем 4.
6. Понуђач може доставити извод из појединачне пореске пријаве за плаћене порезе
и доприносе по одбитку за последња три месеца за која су исплаћене зараде. С обзиром на време
заснивања радног односа односно ангажовања, уколико радници код понуђача нису остварили
право на три зареде већ се ради о краћем периоду, за те раднике понуђач може доставити извод из
пореске пријаве за период за који их је ангажовао односно исплатио им зараду.
7. Банкарска гаранција у висини од 10% од вредности уговора доставља се за
уговоре чија вредност прелази износи износ од 1.000.000,00 динара. Вредност уговора неће бити
одређена у висини вредности понуде јер понуда представља цену на месечном нивоу. Вредност
уговора биће одређена у оквиру процењене вредности партије.
8. Услов за учешће у поступку јавне набавке је испуњење обавезних услова
прописаних чланом 75. и додатних услова прописаних чланом 76. Закона о јавним набавкама.
9. Понуђач који је са Пореском управом закључио уговор о репрограму пореског
дуга дужан је да у понуди достави доказ о наведеном као и потврду да су све доспеле рате из
репрограма измирене на време.

