ПИТАЊА:

OДГОВОРИ:

1. Трајање оквирног споразума је 2 године.
2. Појединачни уговори се закључују док траје важност оквирног споразума.
Период важења уговора дефинисан је на страни 58 од 61 у члану 19. став 2. Модела Уговора и
то: „Оквирни период важења Уговора је две године, односно у складу са потребама
појединачних наручилаца, или док се не потроше средства одређена у члану 2. сваког
појединачног уговора.“ За време трајања оквирног споразума сваки наручилац односно
појединачни наручилац закључује посебан уговор са периодом важења у складу са својим
потребама.
3. Наручилац је прописао конкурсном документацијом на страни 20 од 61 тачка
11. Начин и рок плаћања, затим на страни 45 од 61 у члану 6. Модела оквирног споразума као и
у члану 4. Модела Уговора да„ Обавезе Наручиоца из појединачно закључених уговора које
доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће
Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину“.

4. Наручилац је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама, прописао
конкурсном документацијом на страни 23 од 61 у тачки 17. Додатна објашњења, контрола и
допуштене исправке. Наручилац може уз сагласност понуђача да исправи рачунску грешку
која евентуално буде уочена приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда, што значи уколико постоји разлика између јединичне и укупне цене, за Наручиоца је
меродавна јединична цена, управо онако како је законом прецизно прописано.

5. Наручилац је на страни 24 од 61 у тачки 2. дефинисао елеменат
критеријума - квалитет услуге, а који се састоји од 3 поткритеријума Покривеност територије
Србије GSM сигналом: 8 пондера, Покривеност територије Србије UMTS сигналом: 7 пондера
и Број базних станица: 5 пондера.
Између осталог број базних станица, као поткритеријум доказује се
уписивањем броја базних станица и Изјавом о квалитету услуге, Наручилац је захтевао од
понуђача да упише број базних станица, као и да достави Изјаву о квалитету услуге дату под
материјалном и кривичном одговорношћу и то да понуђач за све поткритеријуме упише
потребне податке, као и поседовање базних станица, односно број базних станица и да ће у
случају провере навода на захтев Наручиоца понуђач доставити на увид и располагање,
расположиву документацију као доказ. Наручилац није прописао конкурсном документацијом,
као доказ достављање Извештаја од стране RATEL-a за наведени критеријум, односно
поткритеријум.
6. Наручилац у тренутку објаве јавне набавке није располагао са
информацијама о броју базних станица па сходно томе није ни могао да врши фаворизовање
неког од понуђача. Такође, број базних станица представља само подкритеријум који уз још
два поткритеријума (проценат покривености територије Србије GSM и UMTS сигналом) чини
критеријум ''Квалитет услуге''. Наручилац се приликом увођења овог подкритеријума
руководио чињеницом да већи број базних станица подразумева и већу покривеност територије
Србије са сигналом мобилне телефоније из разлога што се предметна набавка врши за велики
број органа државне управе, између осталог и различитих републичких инспекција које имају
потребу за сигнаом мобилне теефоније у различитим регионима Србије. Истовремено, поред
критеријума ''Квалитет услуге'' наручилац је увео још два критеријума (цена и буџет за
добијање мобилних телефона) тако да понуђач има на располагању могућност калкулације
укупног броја пондера кроз промену вредносних параметара неког од критеријума цене или
буџета за добијање мобилних телефона уколико сматра да нема одговарајући број базних
станица за добијање максималних 5 пондера по поткритеријуму број базних станица.
7. Буџет за добијање мобилних телефона изражава се без ПДВ-а.
8. Имајући у виду да се предметна јавна набавка реализује у облику оквирног
споразума, наручилац не располаже са прецизним подацима о вредности појединачних уговора
који би у збиру чинили укупну вредност оквирног споразума. Наручилац је пре расписивања
предметне јавне набавке приступио прикупљању потребних података за чију прецизност не
може да гарантује с обзиром да за исте одговара сваки орган државне управе појединачно.
Стога, како давање непрецизне информације не би довело у заблуду потенцијалне понуђаче
наручилац није у могућности да Вам достави тражене информације. Истовремено, напомињемо
да тражене информације ни на који начин не могу да фаворизују било којег од потенцијалних
понуђача имајући у виду да ни наручилац не располаже са информацијом колико ће органа
државне управе закључити појединачне уговоре из оквирног споразума према списку
наручилаца који је саставни део конкурсне документације, односно што зависи од рока важења
постојећих уговора код појединачних наручилаца. Тек по истеку постојећих уговора, државни
органи и организације ће приступити закључењу појединачних уговора на основу оквирног
споразума. О датуму истека таквих уговора, наручилац не располаже са прецизном
информацијом.

9. Период на који се потписује појединачни уговор не зависи од од рока
трајања оквирног споразума. Оквирни споразум важи две године што подразумева да орган
државне управе може у року од две године да приступи оквирном споразуму и да потпише
појединачни уговор у трајању од 6,12,18 или 24 месеца, зависно од вредности новчаних
средстава са којима располаже. То значи, да орган државне управе може, на пример, месец
дана пре истека трајања оквирног споразума да потпише појединачни уговор у трајању од
6,12,18 или 24 месеца ако поседује довољна финансијска средства. Оквирни споразум само
дефинише са којим понуђачем ће у року од две године орган државне управе да потпише
појединачни уговор. Обрачун буџета за добијање мобилних телефона врши се на начин како је
то наведено у конкурсној документацији. Ако понуђач, на пример, понуди проценат буџета за
добијање мобилних телефона од 30% то значи да се узима тих 30% од вредности појединачог
уговора. Ако је, на пример, вредност појединачног уговора 1.000.000,00 динара, номинална
новчана вредност буџета за добијање мобилних телефона износи 30% од 1.000.000,00 динара,
тј. 300.000,00 динара. То је максимална новчана вредност буџета за добијање мобилних
телефона и исту добија онај орган државне управе који потпише појединачни уговор у трајању
од 24 месеца, тј. орган државне управе добија 100% новчане вредности буџжета за добијање
мобилних телефона. Уколико орган државне управе потпише појединачну уговор у трајању од
18, 12 или 6 месеци, новчана вреност буџета од 300.000,00 смањује се процентуално
(225.000,00 динара за уговор од 18 месеци (75% од 300,000,00 износи 225.000,00 динара),
односно 150.000,00 динара за уговор од 12 месеци (50% од 300.000,00 износи 150.000,00),
односно 75.000,00 динара за уговор од 6 месеци (25% од 300.000,00 износи 75.000,00).
10. Наручиоци односно појединачни наручиоци ће писаним путем позвати
понуђача за закључење појединачног уговора. Рок за закључење уговора тече од дана пријема
писаног позива.
11. За све обавезе настале из претходно закључених уговора одговарају
појединачни наручиоци који су те уговоре и закључивали а у складу са условима из
појединачних уговора.
12. Уговорна обавеза почиње да тече од датума активације бројева у сваком
појединачном уговору.
13. Наручилац не располаже са информацијом о структури саобраћаја за све
државне органе с обзиром да исту органи државне управе нису доставили наручиоцу.
Прикупљање исте у року од два дана колико наручилац има право да одговори на питања
понуђача није могуће. Истовремено, наручилац је мишљења да структура саобраћаја из
претходних уговора не може да фаворизује понуђаче имајући у виду да предметни оквирни
споразум подразумева бесплатне разговоре и СМС поруке у мрежи свих органа државне
управе који приступе оквирном споразуму што није био случај код претходних уговора када су
такви разговори у већини случајева плаћани по ценама мобилног оператера.
14. Наручилац је конкурсном документацијом на страни 44 од 61 прописао да
„овај 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 облигационо правни уговор, већ садржи битне елементе
уговора, на основу којег ће се касније преузети конкретне уговорне обавезе, закључивањем
појединачних уговора од стране наручиоца, односно појединачних наручиоца.
15. Није обавеза Наручиоца да прецизира вредност Оквирног споразума.
Наручилац је дао довољно елемената у конкурсној документацији да сваки понуђач на
правилан начин припреми понуду.
16. Исправка назива наручиоца који ће користити оквирни споразум у тачки 3,
5, 18 и 27 су:

Ред.
бр.

Назив наручиоца

Служба за управљање
кадровима (СУК)
Канцеларија за ревизију
5. система управљања
средствима Европске уније
Државна ревизорска
18.
институција
Министарство проствете,
27. науке и технолошког
развоја
3.

Адреса-Београд

Интернет страна

Булевар Михајла Пупина
број 2

www.suk.gov.rs/

Немањина 4

aa.gov.rs/

Макензијева 41

www.dri.rs/

Немањина 22-26

www.mpn.gov.rs/

17. Наручилац ће поступити у складу са изменама и допунама оквирног
споразума одређених у члану 18. Модела оквирног споразума, као и у члану 16. Модела
уговора.
18. Наручилац неће вршити измену конкурсне документације у делу
прибављање средстава финансијског обезбеђења.
19. Сваки појединачни наручилац ће уговором утврдити појединачне услове а
у складу са битним елементима из оквирног споразума, уз поштовање одредби Закона о
електронским комуникацијама.
20.

Одговор на ово питање садржи тачка 19.

