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, обликован по партијама –
Услуга организовања путовања, редни број набавке ОПЈН 27/19,
Комисија за јавну набавку даје заинтересованом лицу следећа
објашњења Конкурсне документације:
ПИТАЊЕ 1:
„Везано за Јавну набавку за О.Ш. „Деспот Стефан Лазаревић“ у
тендерској документацији није наведен тражени број гратиса као ни
број близанаца по партијама. Ови подаци су нам потребни како бисмо
могли да направимо калкулацију цена.“
ОДГОВОР 1:
Наручилац је сходно Закону о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилнику о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије”, број 86/2015), одредио услове за учешће у поступку
тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са
предметом јавне набавке.
Наручилац је испоштовао сва начела јавних набавки, као основне
предуслове за законитост поступка јавне набавке.
Наручилац не може да утиче на пословну политику понуђача нити да га
условљава да кроз своју понуду решава социјална питања друштва, али
може да захтева информацију да, уколико у својој понуди нуди гратис
аранжмане за ученике - близанце, број гратиса изрази целим бројем.

Гратис аранжмани за ученике (заокружити)
Уколико понуђач у својој понуди
нуди гратис аранжмане за ученике
изразити целим бројем (нпр. 1,2,3...)

ДА

НЕ

____________гратис аранжман/а

Гратис аранжмани за близанце - по систему један
плаћа аранжман, а други путује гратис (заокружити)

ДА

НЕ

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
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РАЗРЕД

ВРОЈ БЛИЗАНАЦА

Први разред

1 пар близанаца

Други разред

4 пара близанаца

Трећи разред

6 пари близанаца

Четврти разред

4 пара близанаца

Пети разред

2 пара близанаца

Шести разред

3 пара близанаца

Седми разред

нема

Осми разред

нема

Објашњење Конкурсне документације број 3.
У Београду,
дана 20.01.2020. године
Комисија за јавну набавку
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