ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 1-68/16:
20.04.2016.
1. Питање: Од понуђача се захтева да у моменту објављивања позива за подношење
понуде има радно ангажовано минимум 10 лица који обављају послове који су у
вези са предметном набавком, а који ће бити ангажовани за све време трајања
уговора конкретне набавке:
 Пет возача Д категорије који поседују лекарско уверење не старије од
годину дана од дана објављивања позива за подношење понуда
 Четири пратиоца са дипломом педагошког или учитељског факултета
У складу са ЗЈН, члан 10. Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти
услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Мишљења смо да захтев- Четири пратиоца са дипломом педагошког или учитељског
факултета, није ни у каквој логичкој вези са предметном набавком, с обзиром да се ради о
услузи превоза ученика од тачке А до тачке Б и да том приликом није потребно праћење
деце, а поготову праћење деце од стране пратиоца са дипломом педагошког или
учитељског универзитета.
На основу горе наведеног, тражимо измену конкурсне документације у делу који се
односи на технички капацитет, тако што ће наручилац избрисати захтев који се односи на
Четири пратиоца са дипломом педагошког или учитељског факултета.
Одговор: Специфичност овог захтева се огледа у обезбеђивању сигурности ученика,
поготову јер се превозе деца до 12 година. Дакле, овде се не ради о класичном превозу од
тачке А до тачке Б, већ о превозу деце. Такође према члану 116. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013,
55/2014, 96/2015, 9/2016) лица која нису навршила 14 година живота могу се превозити
само уз пратњу пунолетног лица, а према члану 119. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Сл. Гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015,
9/2016) за време кретања возила не сме се ускакати у возило, искакати из возила, отварати
врата, нагињати се ван возила, истурати делове тела из возила и возити се на спољним
деловима возила или на тракторским приколицама. Возач не сме управљати на начин који
омогућава искакање из возила, отварање врата, нагињање ван возила, вожњу на спољним
деловима возила, самим тим, постојање стручног кадра је неопходно за квалитетно и
сигурно вршење предмета набавке и обезбеђење дисциплине и безбедности ученика у
превозу, а у смислу специјалне васпитно-образовне мере.
2. Питање: Од понуђача се захтева да у моменту објављивања позива за подношење
понуда има следећи технички капацитет који ће се користити за све време трајања
уговора конкретне набавке:
 Минимум пет мини бусева са бројем седишта од 16-21, не старије од пет
година старости, категорије М2 (категорија лаких аутобуса до 5 т)
 Да мини бусеви поседују сигурносне појасеве за везивање
 Минимум два аутобуса категорије М3 класа А (нископодни, седење и
стајање), максимум до пет година старости
На страни бр 22 –Опис услуге, спецификација услуге са структуром цене, наручилац каже:
„Превоз ученика се врши за потребе“:

1) О.Ш. „Вук Караџић“, Ерчанска бр 3, Рипањ, Београд
2) О.Ш. „Војвода Путник“, Пут за Колонију бр 12, Рипањ, Београд
Превоз ученика се врши са два мини буса.
Потенцијални понуђачи су овим доведени у заблуду, с обзиром да је техничким
капацитетом наручилац предвидео горе наведено (5 мини бусева, два аутобуса...)
Молимо да нам се одговори да ли је за вршење услуге потребно два мини буса као што је
и предвиђено у опису услуге, страна 22?
Одговор: Превоз се обавља са два мини буса свакодневно. Наручилац је одредио
додатне услове у виду техничког капацитета, како би се обезбедио потребан
квалитет услуге и како би се осигурао да ће уговор бити извршен и у случајевима
хаварија, кварова и сл. Аутобус је предвиђен за гратис вожње ученика за потребе
разних такмичења и екскурзија.
3. Питање: Финансијски капацитет-од понуђача се захтева:
 Да је у периоду у последње три године остварио приход у вредности не мањој
од 30.000.000,00 динара за наведени период кумулативно.
Да ли то значи да је процењена вредност јавне набавке 15.000.000,00 динара без ПДВ-а?
Одговор: Према члану 61. Закона о јавнима набавкама („Сл. Гласник РС“ број
124/2012, 14/2015, 68/2015), Наручилац није дужан да објави процењену вредност
јавне набавке.

