Основна школа „Радоје Домановић“
Булевар Уметности бр. 31; 11070 Београд - Нови Београд
Датум: 03.09.2018. год.
Дл. број: 490

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:
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Одговори/појашњења:
Имајући у виду да је заинтересовано лице које је указало на изнад наведено, било добављач
по истом предмету јавне набавке по ранијим поступцима јавне набавке и да се у том делу
захтеви наручиоца нису мењали, односно да су и тада били исте формулације, а да је тај
уговор извршен без примедби у том смислу, остаје нејасно како сада том заинтересованом
лицу нису јасни управо ти делови конкурсне документације, али ћемо без обзира на то и уз
жељу да предочимо свим другим заинтересованим лицима појашњење, дати што прецизније
одговоре.
1. Изјава се даје у слободној форми али као што је наведено мора да садржи кључне делове
коју прецизно наведени у цитираној тачки 4).
2. Тренутак исплате остаје на договору (предлог је да то буде нормирање у смислу
облигационог односа - уговора у складу са Законом о раду) између Добављача и наставника,
па се у то Наручилац директно неће мешати већ оставити договору и обичајима када су у
питању исти. Оно што Наручилац, као део државних органа, сматра суштински битним јесте
одређивање бруто и нето вредности надокнаде како би предочио и донекле поучио понуђаче
о пореском третману приликом исплате надокнада. То Наручилац сматра довољним како
би предочио шта очекује од Понуђача и исте усмерио на одређења исправна чињења и
поштовање позитивних прописа.
3. Из претходна два одговора бива јасно да се надокнаде исплаћују наставницима и да је
начин који је препоручљив свакако онај који је у складу са позитивним прописима у смислу
Закона о раду и Закона о облигационим односима.
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4. Школа свакако може посредовати у томе, али се то пре свих очекује од сваког наставника
понаособ. Имајући у виду да је то једна техничка ствар, која не мора бити формалног
карактера, не треба је придавати велики значај јер ће на један или други начин Добављач
свакако доћи до бројева текућих рачуна, који на крају требају бити и саставни део уговора
у складу са Законом о раду, који би две стране требале да потпишу.
5. Трошкове платног промета од 1% је сваки Понуђач дужан да укалкулише у своју цену у
којој су укључене и надокнаде, што имплицира да је обавезан да исте (зтошкове платног
промета) надокнади Наручиоцу на целокупну цену јединствене туристичке услуге, а све у
складу са прописаним у предметној конкурсној документацији.

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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