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КОВИН
На основу чл. 63., ст. 3., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, бр. 23/2017 - УСЛУГА
ОРГАНИЗОВАЊА И ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА од I до VIII разреда у
школској 2017/2018 год. Наручиоца ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34,
потенцијалном Понуђачу ДОО ''Matic Turist'', из Ковина, ул Светозара Марковића, бр.
55 а, даје додатне информације и појашњења у вези са питањима постављеним путем
meilа дана 04.10.2017.год., а ради припремања понуде
ПИТАЊА
Питање 1.
Тендерском документацијом није назначено да ли школа тражи гратисе за ученике (као
до ових година), али у обрасцу понуде стоји рубрика предвиђена за гратисе. Да ли то
подразумева да је понуђачима остављен избор за доделу гратиса?
Питање 2.
У тендаерској докумантацији није дефинисана старост аутобуса којим ће се вршити
превоз ученика, једино где се помиње старост аутобуса је модел уговора. Да ли да се
понуђачи руководе тим податком?
ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1. Одговор на питање 1.
У конкурсној документацији, тачки - 1.6. Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис услуга, рок и место извршења, план и програм екскурзија, није
назначено да ли школа тражи гратисе за ученике, из разлога што критеријум за избор
најповољније понуде није економски најповољнија понуда, да би исто као један од
елемената за пондерисање, односно бодовање утицало на вредновање и оцењивање
понуда понуђача, већ најниже понуђена цена.
У конкурсној документацији, тачки - 1.16. Критеријум за доделу уговора, стоји да
''Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, ако два или
више понуђача понуди исти рок, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који
понуди већи број гратиса за ученике''.
Из напред наведних разлога у Обрасцима од 16-24/1, конкурсне документације, а који
се односе на понуде по партијама и образац структуре цена по партијама. предвиђена је
рубрика за број гратиса по одељењу, па је самим тим Понуђачи сами одређују број
гратиса по разреднима
2. Одговор на питање 2.
У конкурсној документацији није наведена старост аутобуса. Понуђачи су у обавези да
у понуди за превоз ученика наведу аутобусе који испуњавају услове о техничкој
исправности и који поседују потребне услове за удобан и безбедан смештај ученика,

односно да поседују клима уређај и да број седишта који одговара броју пријављених
учесника путовања, с тим да је изабрани Понуђач у обавези да пре отпочињања
путовања поседује одговарајуће доказе: -за аутобусе који нису старији од 5 година доказ о техничкој исправности (не старији од 6 месеци); -за остале аутобусе – записник
о извршеном техничком прегледу аутобуса (не старији од 5 дана); -тахографске улошке
за претходна два дана – за возаче који су ангажовани за превоз ученика, а све у складу
са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'' бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 – oдлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. Закон и 9/2016 -одлука
УС) и Правилником о измени правилника о наставном плану и програму основног
образовања и васпитања (''Службеном гласнику РС-Просветни гласник'', број 7/06)
У складу са одредбама чл.20., и чл. 63., ст. 3 ., т. 4., Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),одговор се у писаном
облику, на исти начин на који је достављен од стране подносиоца, путем meilа
прослеђује заинтересованом лицу, који је поставило питања и истовремено објављује
на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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