
Република Србија
Општина Мали Иђош
Комисија за јавне набавке
Мали Иђош, Главна ул. бр. 30
Бр.: 404-11-15/2016-01
Дана: 01. 09. 2016. године

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације , ЈН бр. 404-
11/2016-01: Превоз ученика основних и средњих школа и студената са територије
општине Мали Иђош у линијском или ванлинијском јавном превозу за школску
2016/17 годину, обликована по партијама

ПИТАЊЕ 1:

Наручилац је на страни 7/38 конкурсне документације ЈН 404-11/2016-01 која је
објављена на Порталу јавних набавки 26.8.2016. у партији 5 за поподневну смену навео
полазак из Малог Иђоша у периоду од 11,45 до 12,30 часова, повратак из Новог Сада у
периоду од 19,15 до 20,00 часова.
Пошто се поменута партија односи на превоз ученика на релацији Мали Иђош-Ловћенац-
Фекетић-Врбас-Кула сматрамо да је ово недостатак који треба исправити како би се
понуда могла спремити у складу са документацијом.

ОДГОВОР:

На страни 7/38 конкурсне документације, ненамерно је начињена је штампарска-
техничка грешка, па је уместо из Куле уписано из Новог Сада.
Сматрамо да ова ненамерно начињена грешка не може изазвати било какву забуну код
понуђача јер се из самог имена партије на коју се односи јасно види да се овај податак
односи на превоз ученика на релацији Мали Иђош-Ловћенац-Фекетић-Врбас-Кула.
Молимо све потенцијалне понуђаче да одговор на ово питање уваже као исправку
штампарске грешке, јер би исправка ове ненамерно начињене грешке у конкурсној
документацији, за собом повлачила и продужење рока за подношење понуда у складу са
чланом 63.ЗЈН., што никако није у интересу ни Наручиоца, ни Понуђача, а понајмање
корисника превоза.

ПИТАЊЕ 2:

Наручилац је на страни 9/38 горе поменуте конкурсне документације у табели Додатни
услови навео да се кадровски капацитет доказује Изјавом образац 5 у делу VI, док у
наставку у делу УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА стоји да
треба доставити копије радне књижице и М обрасца као и копију возачке и Изјаву у
слободној форми.



ОДГОВОР:

Приликом подношења понуде, понуђач услов кадровског капацитета доказује
достављањем потписане и оверене Изјаве (образац 5) којом понуђач под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2.и чл.76. ЗЈН, дефинисане конкурсном документацијом, као је и
наведено.
На страни 11/38 конкурсне документације стоји: „Наручилац је пре доношења одлуке о
додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи
да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном,
примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву“ . Након овог навода је побројана
документација коју изабрани понуђач треба да достави, између осталог и како сте навели.
копије радне књижице и М обрасца као и копију возачке и Изјаву у слободној форми.
Дакле, понуђач приликом подношења понуде, кадровски капацитет доказује достављањем
Изјаве, а изабрани понуђач пре доношења одлуке о доделу Уговора доставља копије свих
захтеваних доказа о испуњености услова, међу којима су и копије радне књижице и М
обрасца као и копију возачке и Изјаву у слободној форми.

ПИТАЊЕ 3:

Молим да појасните став на страни 5/38 конкурсне документације "Повећање или
смањење броја ученика до 10%, није разлог за промену уговорене цене." Шта ако дође до
смањења ученика у проценту који је различит од 10 и где је тај члан у Моделу уговора?
И који је број ученика на који се примењује горе поменути проценат?

ОДГОВОР:

Како смо у више наврата, на питања везана за број ученика навели, број ученика је дат
оквирно. Један од разлога, поред разлога да у моменту расписивања предметне набавке
наручилац није био у могућности да наведе тачан број ученика јер нису били завршени
уписи у све школе, је и појава да у току школске године ( сазнања из ранијих година)
један број ученика промени школу или место у којем похађа школу.
Понуђачи у својим понудама дају јединичне цене по релацијама и укупно по партијама.
Имајучи у виду напред наведено, а да би се заштитио од захтева изабраног понуђача да у
току године због смањења или повећања броја корисника промени и уговорену цену,
Наручилац је у техничким спецификацијама навео да смањење броја ученика до 10%,
није разлог за промену уговорене цене. Искуства из предходних година говоре нам да су
ове промене броја корисника по појединим линијама биле највише до 10%, што је
Наручилац и навео у овом делу конкурсне документације, и на основу тога је и одредио
процењену вредност по партијама.
Ово је уједно и одговор на трећи део питања; значи, проценат умањења и повећања броја
корисника до 10% се односи на поједине партије јер се свака партија може посматрати као
појединачна понуда.



У моделу уговора није наведен овај услов, али је у члану 6 модела уговора наведено:
„Наручилац је у обавези да у случају промена броја месечних карата према предвиђеним
релацијама писменим путем обавести даваоца“, а у члану 8.став 1. Модела уговора
стоји:“ Укупна уговорена цена ће зависити од стварних потреба Наручиоца, тј укупног
броја месечних, повратних и викенд карата и понуђене јединичне цене из понуде
бр.____________ од _______2016.год., заведена код Наручиоца под бр. ___________ дана
________2016.год., која је саставни део Уговора; а може се кретати највише до процењене
вредности за предметну партију. Како смо већ навели, понуђачима је у поглављу II дат
проценат до ког се могу кретати ове промене.


