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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.1.2/18
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ПРВОГ,
ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
Питање:
У складу са одредбом члана 63 Закона о јавним набавкама достављамо вам захтев
задодатне информације или појашњења конкурсне документације уз указивање на
уочене недостатке и неправилности:
1. Измењеном конкурсном документацијом тражено је да понуђач докаже да је
током последње 3 школске године имао искуства у реализацији најмање 30
реализованих екскурзија у Италију, са преко 100 ученика по појединачној
екскурзији. Указујемо наручиоцу да је овај услов дискриминаторски и да доводи
понуђаче у неравноправан положај, обзиром да овај услов може да испуни само
један понуђач у траженом периоду (последње три школске године).
Дискриминаторски је био и првобитно тражени услов (30 екскурзија са преко 100
ученика у протекле три школске године у иностранству), али се потенцијално
могао испунити заједничком понудом три или четири понуђача, у овом случају не
може нико учествовати осимједног понуђача. Оваквим постављањем услова
наручилац ограничава све остале понуђаче да учествују у поступку и фаворизује
одређеног понуђача, чиме доприноси стварању монополског положаја на тржишту,
што за последицу има повећање цене екскурзије на терет ученика и
дискриминацију других понуђача. Достављањем потврда о реализованим
екскурзијама за одређени број ђака у претходне трикалендарске године,или у
претходне три године од дана објављивања конкурсне документације ЈН, добијају
се свежији подаци који обухватајуи екскурзије организоване у јесен 2017. уместо
података од којих најновији могу бити из јуна 2017. год, а најстарији су сада већ
давне 2014. године, од када су се на тржишту променили многи елементи. За
квалитет и способност понуђача да реализују екскурзију релевантнији је период
који је ближи реализацији јавне набавке. Уколико се за тражени период узму
претходне три школске године, наручилац ускраћује могућност учешћа у поступку
јавне набавке наручиоцима који су реализовали екскурзије током јесени 2017.
године. Имајући у виду да се овим условом доказује пословни капацитет понуђача,
исти се може доказивати бројем екскурзија реализованих било где у иностранству.

Како је прецизно доказивање реализације екскурзија у интересу ђака, предлажемо
да измените конкурсну документацију утолико што ћете каодоказ о реализованој
екскурзији прихватити потврду школеза 3 године уназад, уместо 3 школске године
уназад.
2. У односу на захтев наручиоца да се смештај у Риму буде у хотелу са минимум
три звездице на бази полупансиона до 20 км “ваздушном линијом” од Трга
Венеција, указујемо наручиоцу да се смештај у хотелима у Риму сасвим примерено
ђачкој екскурзији може обезбедитии у хотелима са 3 или 4 звездице и на раздаљини
нешто већој од 20 км од Трга Венеција, како је то првобитно тражено конкурсном
документацијом (око 20 км ваздушне линије од центра града) а да то битно не
утиче на квалитет реализације програма, али битно утиче на повољнију цену у
интересу што већег броја ђака. Повећањем цене потенцијално се смањује број
ученика, а нижа цена у интересу је ђака којима екскурзија представља не само део
образовања, него и великом броју њих прво путовање у иностранство и као такво
доживотно сећање на исту. Напомињемо да је заиста чудно да се у потпуности исти
критеријум за обезбеђење смештаја у околини Рима, у протекла два месеца
појављује у неколико школа, а резултат је у потпуности исти у свакој: увек је у
питању иста изабрана агенција и увек је у питању хотел “Парк хотел Серенисима”.
Предлажемо да измените конкурсну докуметацију тако што ћете за смештај у Риму
и остале измењене промене прогласити ништавним и вратити исте услове пре него
што сте их изменили дискриминаторски, да могу учествовати и остали понуђачи.
Уочили смо још неправилности у измењеној конкурсној документацији, које ћемо
предочити приликом отварања понуда, а нисмо их напоменули зато што сматрамо
да је правницима у потпуности јасно о којим сегментима је реч и да ће их уважити
пре доделе уговора изабраном понуђачу.
Молимо Вас да нам одговорите у законом предвиђеном року на законом превиђен
начин те да размотрите уочене недоследности у конкурсној документацији, те
оправданост појединих захтева из конкурсне документације и исте измените ради
сачињавања што повољније понуде при чему се квалитет понуде може обезбедити
и на други начин. За случај да не поступите на наведни начин, бићемо принуђени
да од Републичке комисије у поступку Заштите права понуђача тражимо да
отклони неправилности на које вам указујемо овим дописом.
Одговор:
1. Указујемо вам на одредбу члана 77 став 2 тачка 2 подтачка 2 Закона о јавним
набавкама, која наручиоцу дозвољава да захтева достављање доказа о поседовању
стручних референци за период од пет година, рачунајући од дана отварања понуда.
Имајући у виду наведену одредбу, као и специфичност предмета јавне набавке
(организација ђачких екскурзија), односно чињеницу да, код оваквог предмета
набавке целину једног периода не представља календарска, него школска година,
наручилац је одредио додатни услов за учешће на цитирани начин, из разлога што
је школска 2016. / 2017. година последња комплетна календарска целина пре
покретања поступка јавне набавке. Наручилац ће делимично прихватити сугестију

заинтересованог понуђача и кориговати Конкурсну документацију у делу додатног
услова за учешће у поступку јавне набавке на начин да се број реализованих
екскурзија са преко 100 ученика на релацијама предвиђеним програмом путовања
наручиоца смањи са 30 на 20, како би се обезбедила могућност још већем броју
понуђача да учествује у поступку јавне набавке. Сматрамо да је овако постављен
додатни услов у свему у складу са законским одредбама, односно да је у логичкој
вези са предметом јавне набавке и да не дискриминише понуђаче.
2. Конкурсна документација у делу захтеваног смештајног објекта је коригована,
како би понуђачима било омогућено да припреме прихватљиву понуду, односно
како би било прецизирано од којег конкретног топонима (Трг Венеција) се мери
удаљеност смештајног објекта. Наручилац остаје при захтеву садржаном у овом
делу Конкурсне документације, јер сматра да је исти одређен у потпуности
узимајући у обзир све елементе неопходне за припрему прихватљиве понуде,
односно елементе који су потребни за обезбеђивање адекватног односа цене и
квалитета реализације програма путовања.
Комисија за јавну набавку

