Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у
отвореном поступку јавне набавке услуга, обликовану по партијама –
Организација наставе у природи за ученике од I до IV разреда и излета
за ученике од I до VIII разреда, редни број набавке ОПЈН 13/19, Комисија
за јавну набавку даје заинтересованом лицу следећа објашњења
Конкурсне документације:
ПИТАЊЕ 1:
„Како на Дивчибарима постоји само један хотел који испуњава тражене
карактеристике, а ове године не прима децу само индивидуалне госте,
да ли постоји могућност промене категоризације објекта?“
ОДГОВОР 1:
Као наручилац дефинисали смо захтеве према Календару образовно васпитног рада за школску 2019/2020. годину, те су обавезни као
саставни део Конкурсне документације.
Сходно томе, нисмо у могућности да мењамо категоризацију
захтеваног смештаја, који је дефинисан у Конкурсној документацији.
ПИТАЊЕ 2:
„Да ли постоји могућност да се конкурише са различитим објектом с
обзиром да је наведено да се настава у природи реализује у одвојеним
терминима по разредима? Уколико постоји молимо Вас да наставу у
природи ученика III и IV одвојите као засебне партије с обзиром да се
цена пансиона у објектима разликује“
ОДГОВОР 2:
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), заинтересовано лице
може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, али му није дато право да од наручиоца
захтева да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би
за последицу имала давање предности или елиминацију појединих
понуђача.
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Као наручилац, пре покретања поступка и оглашавања, испитали смо
тржиште и одредили процењену вредност за предметну набавку,
дефинисали смо предмет набавке и обликовали га у одговарајући број
партија, у Конкурсној документацији описали смо услуге које
набављамо на начин који је објективан и који одговара нашим
потребама, те сматрамо да Конкурсна документација нема
недостатака и неправилности и не желимо да је допунимо нити
изменимо.
Објашњење Конкурсне документације број 1.
У Београду,
дана 02.12.2019. године
Комисија за јавну набавку
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