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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ПО ПАРТИЈАМА –
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈA ЗА УЧЕНИКЕ 3. И 4. РАЗРЕДА У
ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ,
ЈН БРОЈ 1/2017
Комисији за јавне набавке услуга – извођење екскурзијa за ученике
Гимназије у Лесковцу у школској 2017/2018. години, ЈН број 1/2017, достављена
су питања потенцијалних понуђача и примедбе у вези са конкурсном
документацијом, на које Комисија у складу са чланом 63. Закона о јавним
набавкама објављује слeдеће одговоре:
-Питање потенцијалног понуђача од 7.фебруара 2017: Koliko parova
blizanaca ima u budućem trećem a koliko u četvrtom razredu, obzirom da se
za jednog od njih treba obezbediti gratis mesto?
Одговор: у трећем разреду има 1 пар близанаца и у 4.разреду има један пар
близанаца
-Питање потенцијалног понуђача од 7.фебруара 2017: U pariji br. 2 ste naveli
da u cenu trebamo uračunati i diskoteku u Beču. Obzirom da su noćenja
predviđena u Bratislavi a da se u Beč ide na celodnevni izlet verujem da je
došlo do greške u opisu i da je umesto u Beču, planirana diskoteka u
Bratislavi pa Vas molim i za tu potvrdu.
Одговор: дошло је до грешке у опису, предвиђене су две дискотеке за партију 2
према програму: дискотека у Будимпешти и дискотека у Братислави и њих
треба урачунати у цену. Исправка ће се извршити кроз измену и допуну
конкурсне документације.
- Примедба потенцијалног понуђача од 7.фебруара 2017.
''Kod ekskurzije za III razred naveli ste da grupa mora biti smeštena u hotelu Piramida u Beč i
Atlas u Budimpešti što predstalja kršenje Zakona o javnoj nabaci.
Molimo izvršite izmeну.
Одговор: Комисија ће извршити измену конкурсне документације у том делу.

-Примедба

потенцијалног понуђача од 9.2.107. у вези са уоченим недостацима у
конкурсној документацији.
Текст:
''Поштовани,
У складу са одредбама члан 63.став 2. Закона о јавним набавкама(''Сл.гл.РС'',
број 124/12,14/15 и 68/15), упозоравамо вас на уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документаији за јавну набваку број 1/2017Извођење екскурзије.

Анализом конкурсне документације за наведену јавну набавку, уочили см
следеће недостатке и неправилности:
-У оквиру Партије 1.Екскурзија ученика трећег разреда, у оквиру техничке
спецификације, захтеван је смештај у хотелима''Пирамида'' у Бечу и ''Атлас'' у
Будимпешти.
Одређивањем техничких спецификација на овакав начин повредили сте одредбу
члана 10 став 2Закона о јавним набавкама.
Такође, на описани начин повредили сте одредбу члана 72 Закона о јавним
набавкама. Дакле, наручилац не може навести у Конкурсној документацији
назив хотела,поготово ако се има у виду чињеница да је, очигледно пре
покретања поступка јавне набавке један понуђач већ извршио резервацију
тражених хотела у захтеваном термину, о чему поседујемо доказ.У смислу
наведених законских одредаба, захтевамо од наручиоца да измени Конкурсну
документацију навођењем одреднице ''или еквивалентан'' уз хотеле који су
захтевани за смештај у оквиру партије 1, или да изврши измену на начин да
захтева смештај групе у хотелима одређене категорије.
С обзиром на изнето,.молимо вас да поступите у складу са наведеном одредбом
и извршите измену и прецизирање Конкурсме документације, како бисмо могли
да припремимо прихватљиву понуду.
Одговор: Усваја се примедба понуђача и документација ће бити измењена у том делу
навођењем одреднице''или еквивалентан'' уз хотеле који су захтевани за смештај групе
у оквиру партије 1. Хвала на указаним недостацима.
Измењена конкурсна документација биће објављена на сајту наручиоца и на порталу
Управе.
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4. Такође, у вези са недостацима наведеним дописом како следи

Одговор: Усваја се примедба понуђача и документација ће бити измењена у том делу
навођењем одреднице''или еквивалентан'' уз хотеле који су захтевани за смештај групе
у оквиру партије 1.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1/2017

кументацији

