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КОВИН
На основу чл. 63., ст. 3., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2012), Комисија за јавну набавку, бр. 10 - УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА од I до VIII разреда у школској 2014/2015 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 30.10.2014.год., а ради
припремања понуде
ПИТАЊА
Питање 1. Као критеријум је одређена економски најповољнија понуда коју
чине:најнижа цена, референтна листа, услови плаћања. Код услова плаћања пондеришу
се и до 8 рата. Оно што нам није јасно ако се пондеришу и до 8 рата како је у одељку
услови плаћања назначено да се рате исплаћују по испостављеним фактурама. да ли то
подразумева да с обзиром да се екскурзије реализују у мају и јуну ће ученици
екскурзије плаћати током распуста јер се фактуре не могу издати пре реализације
екскурзије. Додатно што је законом о ЈН законски рок за исплату 45 дана од дана
испостављања фактуре.
Питање 2 У додатним условима између осталог је назначено да понуђач
предпостављамо изабрани, пре реализације екскурзије достави на увид доказ о
техничкој исправности аутобуса и то за аутобусе до 5 година старости-шестомсечни, а
за остале аутобусе-петодневни технички преглед. занима нас под ''остали аутобуси'',
која се старост аутобуса подразумева.
Питање 3. Такође у додатним условима наведено је да понуђач достави доказ о
закљученој полиси осигурања од несрећног случаја за време екскурзије за све путнике.
познато је да се полиса осигурања може закључити најраније 5 дана пре почетка
путовања и то на основу дефинисаног датума реализације као и списка путника. С
обзиром да у тренутку подношења понуде понуђач нема информацију о броју ученика
који ће ићи на екскурзију није могуће да достави доказ о полиси осигурања. на који
начин се тај услов може другачије испунити
ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1. Одговор на питање 1.- Појашњења и информације у вези тачке 1.9. конкурсне
докиментације- услови плаћања
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) уређени су рокови измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних
субјеката. Чланом 4., ст. 1, напред наведеног закона предвиђено је да је Школа као
правни субјект јавног сектора, у случају када се у уговорном односу у својству
дужника, обавезна да своје обавезе према привредним субјектима измирује у роковима
који не могу бити дужи од 45 дана, у конкретном случају обавезе настале из
организовања ђачких екскурзија, Школа може измирити у року од 45 дана од дана када
је путовање реализовано и испостављена фактура.

За екскурзије код којих је предвиђено плаћање у ратама свака рата представља
авансну рату, јер се законом не ограничава авансно плаћање, а последња рата, након
завршеног путовања мора бити измирена у року од 45 дана, од дана испостављања
фактуре, чијом исплатом би се у потпуности намирила обавеза.
У конкретном случају 7 рата би представљале авансне рачуне чији износ би
зависио од броја ученика који се изјаснио за екскурзију и од прилива средстава,
односно месечних уплата од стране родитеља и које би се измириле у року од 3 дана
од дана пријема рачуна од стране Понуђача и са чијом отплатом би се отпочело почев
од месеца у којем је закључен уговор, а 8 рата би представљала коначни обрачун
извршене услуге и представљао би разлику између укупних авансних уплата и
коначног обрачуна и исти би се измирио у року од 45 дана од дана завршене
екскурзије и испостављања рачуна понуђача, што би значило да за све разреде за које
се изводи екскурзија уплата последње, 8-е рате је до 15. јуна 2015. год., те тако
ученици рате за екскурзије не би плаћали током распусата.
2. Одговор на питање 2. Појашњења и информације у вези тачке 3.2. –додатни
услови подтачка 1.-докази
Под појмом ''остали аутобуси'' подразумевају се аутобуси старости преко 5
година
Законом о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'',
бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011), чл. 264., ст. 5., предиђено је да се аутобуси морају
подвргнути редовном шестомесечном прегледу, при чему законом није наведена
старост аутобуса, већ је само ст. 6., истога члана предвиђено да у саобраћају не сме
учествовати аутобус за који се шестомесечним прегледом утврди да је технички
неисправно.
Како Закон о јавним набавкама не ограничава Наручиоца у погледу одређивања
испуњавања додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, а у циљу
безбедности ученика конкурсном документацијом тражено је да се за аутобусе
старости до 5 година достави као доказ о техничкој исправности извршен редован
технички преглед не старији од 6 месеци, док се за остале аутобусе, старости преко 5
година тражи да изврше ванредни технички преглед који није старији од 5 дана, од
дана отпочињања путовања.
3. одговор на питање 3.- Појашњења и информације у вези тачке 3. Право учешћа
и доказивање испуњености услова, тачка 3.2. –додатни услови подтачка 3
Испуњење додатног услова- осигурање ученика као путника за време
реализације екскурзије може се доказати фотокопијом уговора о осигурању путника од
последица несрећног случаја за време трајања путовања, с тим да је понуђач обавезан
да пре отпочињања путовања поседује закључену полису осигурања за ученикепутнике, за време трајања путовања-екскурзије, а према списку ученика који доставља
школа као Наручилац., како је наведено у тачки 4.2. подтачка 3., конкурсне
документације.
У складу са одредбама чл. 63., ст. 3 ., Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'' бр. 124/2012),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.
Председник
Комисије за јавну набавку
________________________
Доловачки Јасмина

