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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 02/15 ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ КНЕГИЊА МИЛИЦА

Питања:

1. Na strani 10. i 29. konkursne dokumentacije zahtevate 5 gratis obroka za doručak
za nastavnike i 20 gratis obroka za ručak - od toga 10 za nastavnike i 10 za
učenike. Obzirom da na strani 29. isklučivo navodite da gratis obroci za nastavno
osoblje koje radi sa decom na celodnevnoj nastavi i produženom boravku nisu
uključeni u broj obroka dat u obrascu strukture cene, da li to znači da je 10 gratis
obroka za ručak za učenike uključen u ovaj broj? Molimo Vas da u skladu sa
odgovorom izmenite konkursnu dokumentaciju na način koji će jednoznačno
oređivati broj obroka koji je uključen u strukturu cene.
2. Na strani 11. konkursne dokumentacije u odeljku obeleženim podnaslovom
OBAVEZNA SADRŽINA PONUDE u tabeli pod rednim brojem 4. i na strani 23.
konkursne dokumentacije u odeljku pod nazivom NAČIN DOSTAVLJANJA
DOKAZA pod tačkom 1. zahtevate Izjavu ponuđača o ispunjavanju uslova iz
člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama što nije saglasno pomenutom Zakonu,
i to prema članu 77. Molimo Vas za ispravku dokumentacije u skladu sa istim.
3. Na strani 11. konkursne dokumentacije u odeljku obeleženim podnaslovom
OBAVEZNA SADRŽINA PONUDE na dva mesta zahtevate isti dokaz: 1 - u
tabeli pod rednim brojem 11. zahtevate obrazac izjave o poštovanju obaveza koje
proističu iz člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama i 2 - ispod tabele
zahtevate da ponuđači sačine i prilože izjavu u kojoj izričito navode da garantuju
da su imaoci prava intelektualne svojine (ukoliko je to slučaj), što je već
obuhvaćeno obrascem izjave datim na strani 39. konkursne dokumentacije i
predstavlja deo obaveznog dokaza iz člana 75. stava 2, Zakona o javnim
nabavkama, pa Vas molimo da u skladu sa tim izmenite konkursnu
dokumentaciju.
4. Na strani 16. konkursne dokumentacije navodite da učešće u školskim proslavama
kao element kriterijuma za ocenu ponuda dodeljuje 10 pondera za školsku slavu i
10 pondera za dan škole, da li to znači da zaokruživanjem u obrascu ponude na
strani 28. konkursne dokumentacije dobijamo po 10 pondera za svako DA ili 0
pondera za svako NE?
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5. Kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude na strani 18.
konkursne dokumentacije, zahteva se pismo o namerama banke za izdavanje
bankarske garancije koje mora biti zapakovano u posebnoj PVC košuljici.
Molimo Vas pojasnite nam šta tačno podrazumeva pakovanje u posebnoj PVC
košuljica i da li to znači da pismo treba da bude zatvoreno od strane banke u PVC
košuljici na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi
put otvara ili nešto drugo, obzirom da nije eksplicitno naveden razlog pakovanja
pisma o namerama banke za izdavanje bankarske garancije?
Одговори:
1. Гратис оброци нису укључени у број оброка који је исказан у обрасцу
структуре цене, већ су дати само као путоказ понуђачима како би, на
адекватан начин могли да припреме понуду и укалкулишу све трошкове у
испоруци оброка. У складу са Вашим питањем, Конкурсна документација ће
бити измењена у наведеном делу, тако да ће бити извршено прецизирање
ове ставке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду, у
складу са Законом.
2. Комисија наручиоца сагласна је са Вашом примедбом и извршиће измену
Конкурсне документације у наведеном делу.
3. Комисија наручиоца сагласна је са Вашом примедбом и извршиће измену
Конкурсне документације у наведеном делу.
4. Елементи критеријума за оцену понуда постављени су тако да понуђач који
има намеру да учествује у припреми прославе дана школе и школске славе
добија по 10 пондера за учешће у свакој од наведене две манифестације.
Уколико понуђач нема намеру да учествује у припреми прославе дана школе
и школске славе неће добити пондере по наведеном критеријуму, односно
подкритеријумима.
5. Паковање писма о намерама за издавање банкарске гаранције у посебној
ПВЦ кошуљици значи само да то писмо треба да буде упаковано у посебном
ПВЦ омоту како се не би оштетило (поцепало или изгужвало) са осталим
папирима у понуди. ПВЦ кошуљица не треба да буде запечаћена нити
упакована од стране банке.

Питања:
Prilikom sastavljanja ponude i oređivanja cene za predmetnu javnu nabavku, naišli smo
na kardinalne greške u obrascu strukture cene i tehničkoj specifikaciji, pa Vas u skladu sa
tim molimo da iste ispravite:
1. Obrazac strukture cene na strani 29. konkursne dokumentacije sadrži netačan broj
ručkova (23400) u koloni "Količina na godišnjem nivou". Naime, traženi broj
ručkova je 190 dnevno, što predstavlja zbir 60 ručkova za decu na celonevnoj
nastavi i 130 ručkova za decu u produženom boravku, kao što je dato na strani 10.
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konkursne dokumentacije. Ako izračunamo količinu ručkova na godišnjem nivu
na način na koji je izračunata količina doručaka, odnosno množenjem traženog
broja ručkova(190) sa brojem nastavnih dana (180), dobijamo količinu od 32400
ručkova na godišnjem nivou. Molimo Vas da navedete tačnu količinu ručkova na
godišnjem nivou u konkursnoj dokumentaciji.
2. Tehnička specifikacija obroka sadrži neke potpuno nelogične podatke, uzevši u
obzir uzrast dece i normative za njihovu ishranu, kao i prošlogodišnje tražene
količine određenih namirnica. Molimo Vas da sami revidirate tehničku
specifikaciju, a mi Vam ovde navodimo neke od nelogičnosti:




u jelovniku treće nedelje za dan ponedeljak tražite 200g pilećeg belog mesa sa
roštilja (što količinski daleko premašuje normative ishrane dece školskog uzrasta),
dok je u prošlogodišnjem jelovniku prve nedelje za dan četvrtak traženo 70g
pilećeg pečenja.
u jelovniku treće nedelje za dan sreda tražite 200g pavlake, dok je u
prošlogodišnjem jelovniku druge nedelje za dan ponedeljak u identičnom meniju
traženo 20g pavlake.

Molimo Vas da greške u jelovniku detaljno razmotrite kako bi smo bili u mogućnosti da
odredimo pravilnu cenu obroka za predmetnu javnu nabavku.

Одговори:

1. Наручилац захтева испоруку укупно 60 доручака и 130 ручкова дневно, тако
да је образац структуре цене урађен правилно. Изменом Конкурсне
документације биће појашњена околност чије сте појашњење тражили, како
понуђачи не би били доведени у заблуду, односно како би понуђачи могли
да припреме прихватљиву понуду, у складу са Законом.
2. У консултацијама са стручним лицима техничка спецификација која садржи
јеловнике ће бити ревидирана.
Захваљујемо Вам на интересовању за учешће у поступку јавне набавке.
Срдачан поздрав!

Комисија за јавну набавку 02/15
ОШ „Кнегиња Милица“
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