ОСНОВНА ШКОЛА ''ПАВЛЕ САВИЋ''
Број: 414
07.04.2016. године
Косте Нађа 25
Београд
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке услуге организовања излета, наставе у природи и екскурзије за
ученике I-VIII разреда у школској 2015/2016. години,
број ЈН 01/2016
Поводом захтева за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације,
достављеним дана 06.04.2016. године путем електронске поште, а у вези са припремањем понуде у
поступку јавне набавке услуге организовања излета, наставе у природи и екскурзије за ученике I-VIII
разреда у школској 2015/2016. годину број ЈН: 01/2016, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), објављујемо следеће
додатно појашњење:
Питање заинтересованог лица:
У делу документације ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ наведено је у тачки 4 да ће
Школа закључити са добављачем ЈЕДАН оквирни споразум. Како се у обрасцу 4.1. прилога Б тражи
збирни износ за све партије, то наводи на закључак да ће применом критеријума најнижа понуђена
цена бити изабран понуђач који је понудио најнижу цену збирно за свих 12 партија.
Молимо разјашњење.
Одговор Наручиоца:
У Позиву за подношење понуде бр. 279, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, дана 15.03.2016. године, односно исправком, објављеном дана 23.03.2016.
године, под тачком 10 наведено је следеће: ''оквирни споразум се закључује са по једним понуђачем,
за све партије за који им се додели оквирни споразум.'' У том смислу је у конкурсној документацији у
Одељку I – Општи подаци о јавној набавци, под тачком 4. наведено је да ће Наручилац са
добављачем закључити један оквирни споразум. Даље, из самог текста конкурсне докуметације,
односно навода датих у Одељку VI – Упутство понуђачима, тачка 10 - Могућност подношења понуде
за једну или више партија, као и навода датих у Одељку VII - Модел оквирног споразума и Одељку VIII
– Модел уговора, у делу уводних напомена и констатација, докази се до закључка да ће Наручилац са
изабраним понуђачем закључити један оквирни споразум и то за оне партије за које његова понуда
буде оцењена као најприхватљивија у смислу Закона. Другим речима, критеријум најнижа понуђена
цена се примињује за све партије, будући да у Одељку IV конкурсне докуменатције – Критеријум за
доделу уговора није другачије наглашено.
Наручилац је у прилогу В конкурсне документације - Образац понуде који у себи садржи
образац структуре цене, поред вредности понуде за сваку партију појединачно тражио и укупну
(збирну) вредност понуде, првенствено у циљу добијања информације о укупној вредности понуде
понуђача достављене у поступку предметне јавне набавке. Између осталог, на овај начин се
Наручиоцу, а и понуђачу олакшава да приликом достављања средства обезбеђења за озбиљност
понуде, а коју понуђач доставља на основу укупне вредности своје понуде (понуђач нема обавезу да
достави тражено средство обезбеђења за озбиљност понуде за сваку партију поједнично), се до
потребног/траженог износа дође на основу укупне вредности понуде.
Сходно напред наведеном, Наручилац још једном истиче да ће са изабраним понуђачем
закључити један оквирни споразум и то за оне партије за које му се додели оквирни споразум,
као и да понуђач нема обавезу да достави понуду за свих дванаест партија, будући да број
партија за које се понудa доставља нема утицаја на оцену понуде.
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