На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ бр. 124/12) и постављених
питања потенцијалног понуђача, дел. бр. 18-2-17/14 од 23.10.2014. године, Комисија ОШ
„Скадарлија“ у Београду за спровођење поступка јавне набавке бр. 2/14 дана 24.10.2014.
донела је
ОДЛУКУ
Питања потенцијалног понуђача :
„Обраћамо се предметним захтевом да нам појасните следеће:
1. У ТАБЕЛИ 3 страна 9. Није јасно како се попуњава структура цене пошто је
јединица мере 1 оброк, а онда је исти рашчлањен и није јасно шта се уписује на
празне црте јер њихов број не одговара тексту из прве колоне
2. У додатним условима, на страни 11. У тачки 2. Тражи се 10 уговора у последње
три године закључени са школским установама, који имају за предмет набавку
школског оброка ручка и ужине, а на страни 12. Тачка 2. Код доказивања
испуњености услов као оброк је наведен само ручак, а у Изјави на стр. 20. „10
уговора са школским установама за које је предмет уговора испорука ручка за
ученике у продуженом боравку“, па се не зна који услов је релевантан.
3. На страни 12. је такође наведено да као доказ за испуњавање услова понуђач
доставља изјаву дату као прилог П/2 и образац за оцену испуњености услова
за учешће који као такав није наведен у конкурсној документацији, па не
знамо на који образац се то односи.
4. У уговору није наведена појединачна цена ручка и ужине,,као обавезни елемент
уговора, него само укупна финансијска вредност уговора, па није јасно како би
се вршио месечни обрачун испоручених оброка.
5. На страни 17. наведено је у спецификацији 180 наставних дана и процењени
број оброка за те дане, а пошто је јавна набавка расписана 21.10.2014. године тај
број дана је смањен, па самим тим је смањен и број оброка, што доводи
понуђача у заблуду по питању процењене количине оброка.
Одговор Комисије наручиоца:
1. У питању је грешка у куцању и померање линија за једну позицију ниже, пет
састојака ручка наведено је у одељку 6. Спецификација добара, попуњавање у
табели 3. се врши од првог састојка - супе или чорбе, до последњег, петог састојка
– дезерт или воће.
2. Релевантан услов је наведен у Додатним условима у тачки 2. „минимум 10 (десет)
уговора са школским установама који имају за предмет набавку школских оброка –
ручка и ужине,“.
3. Образац за оцену испуњености услова за учешће је грешком наведен у Конкурсној
документацији, обзиром да је уместо тог обрасца предвиђено подношење Изјаве о
испуњавању обавезних услова за учешће – Прилог П/2.

4. У моделу уговора у Конкурсној документацији грешком није наведена појединачна
цена ручка и ужине, што ће бити додато у чл. 1. Модела уговора у Конкурсној
докумен-тацији, уз продужење рока за подношење понуде за два дана, обзиром да
се поједи-начна цена ручка и ужине већ попуњава у обрасцу Понуде.
5. 180 наставних дана је наведено у спецификацији и то је број дана за који ће важити
уговор, уз измену чл. 2. Модела уговора.

Комисија наручиоца за спровођење
поступка јавне набавке бр. 2/14
(Јаковљевић Александра, председник, с.р.)

