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О Д Г О В О Р:

1. Централизована јавна набавка услуга чишћења зграда обликована у 16
партија спроводи се у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума за сваку
партију појединачно. Спецификацијом за сваку партију појединачно прописано је да
понуђена цена представља цену на месечном нивоу (јединична цена по м2/месечно х
површина објеката који се чисти м2).
Дакле, вредност понуде преставља понуђену цену на месечном нивоу.
Оквирни споразуми као и будући уговори ће бити закључени до висине процењене
вредности појединих партија, а не у висини понуда за поједине партије.
Имајући увиду да се набавка спроводи на период од две године, оквирни
споразуми ће бити закључени у висини процењене вредности појединих партија, а не у
висини понуда за поједине партије које се исказују на месечном нивоу. С тим у вези
вредности будућих уговора закључених на основу оквирних споразума, може се кретати
само до висине вредности оквирног споразума.
С обзиром на изнето и чињеницу да се оквирни споразуми неће
закључивати у висини понуде већ у висини процењене вредности набавке за сваку
партију појединачно, предвиђено је да се банкарска гаранција за озбиљност понуде
пропише и захтева у одговарајућем номиналном износу који у конкретном случају у
односу на процењену вредност сваке поједине партије има вредност знатно нижу од 10%
од вредности партије.
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2. Конкурсном документацијом је захтеван минималан број извршилаца за
партије 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, а за партије 2 и 16 понуђач ће одредити
потребан број извршилаца који ће квалитетно пружати услуге чишћења у свему у складу
са описом и динамиком услуга и осталим захтевима прописаним конкурсном
документацијом.
3. Тражени пословни капацитет од понуђача који се исказује као вредност
извршених услуга у 2017, 2018 и 2019. години није превелики јер је захтеван је у складу
са процењеним вредностима појединачних партија.
Сходно различитим износима процењених вредности појединих партија
креће се и распон у износима захтеваног пословног капацитета.
Поједине партије имају високу процењену вредност набавке због велике
површине објеката које се чисте.
Након давања овог одговора у обавези смо да предочимо заинтересованим
лицима да је код захтева за давање додатних појашњења потребно да се представе
наручиоцу у складу са одредбом члана 3. тачка 5) и члана 63. Закона о јавним набавкама,
а наручилац је дужан да поштује одредбе о заштити података понуђача и
заинтересованих лица у складу са чланом 14. Закона.

