Основна школа „Радоје Домановић“
Булевар Уметности бр. 31; 11070 Београд - Нови Београд
Датум: 26.09.2018. год.
Дл. број: 633

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације бр. 425 од 24.08.2018. године за отворени поступак јавне набавке бр. 01/18
– „Извођење екскурзије и наставе у природи“ (у даљем тексту: Конкурсна
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија)
наручиоца Основна школа „Радоје Домановић“ из Београда, у законском року
објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица
за отворени поступак јавне набавке - услуга
бр. 01/18 – „Извођење екскурзије и наставе у природи“
Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом
одговор/појашњење на исто:
Питања/захтеви за појашњења:
Поштовани,
с обзиром на чињеницу да смо заинтересовани за учешће у поступку ЈН бр. 01/18 ,
екскурзија и настава у природи ученика у школској 2018/2019 години, молимо Вас за
пар одговора и појашњење.
1. У конкурсној документацији, у делу одређивања термина-периода за извођење
екскурзија и наставе у природи, наводите мај, мај-јун, октобар и сл. Ни у једној
техничкој специјификацији нисте децидирано навели, кад планирате реализацију,
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јер је немогуће урадити предрезервацију ресторана и објеката за смештај и исте
држати у недоглед.
Закључак: молимо вас да се одредите по овом питању, тако што ћете одредити
конкретне датуме и периоде или задржати досадашњи став.
2. У конкурсној документацији на страни 91, наведено је да је понуђач у обавези да
достави меницу за повраћај авансног плаћања, приликом потписивања уговора, на
износ од 60% укупне вредности уговора са ПДВ-ом. Да ли то значи да ће школа
извршити авансно плаћање за путовања планирана у октобру 2018. год.
Закључак: Да ли ћете ову одредбу променити или остајете при свом ставу и
наведеном у конкурсној документацији?
Унапред Вам се топло захваљујемо на одговорима.
Са великим поштовањем,
Одговори/појашњења:
1. Тако одређен период реализације је проузрокован одлуком савета родитеља и то из
разлога како би се предупредили проблеми око попуне капацитета на датим
дестинацијама, имајући у виду да већина школа у том период реализује наставу у
природи, односно екскурзију. Дакле, тако оквирно формулисан период за који се мора
приложити резервација, је не само повољнији за наручиоца, већ и за саме понуђаче који
морају доказати да у току оквирног периода располажу одређеним капацитетом како би
захтеве у вези истог испунили. Сходно наведеном наручилац остаје при наводима из
конкурсне документације.
2. Могућност плаћања авансног дела свакако постоји, али је сасвим јасно да је наручилац
прописао одредницу „до“ 60 % авансирања, што дакле значи да то може бити и 0% или
10% или 60%, док се меница активира на онај износ који је авансно плаћен у случајевима
који су описани у самој конкурсној документацији, и ако се само средство обезбеђења даје
на износ од 60% вредности, а све то због императивне одредбе члана 61. став 6. ЗЈН
(цитат: Наручилац је дужан да захтева средство обезбеђења за повраћај аванса ако је
конкурсном документацијом предвиђено авансно плаћање, без обзира на проценат или
износ аванса.). Сходно наведеном наручилац остаје при наводима из конкурсне
документације.

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 01/18

Напомена: Овај документ са логом школе пуноважан је без печата и потписа
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