На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), а у вези јавне набавке услугa – услуге организације излета,
ексукурзија и наставе у природи, редни број јавне набавке 1.2.2/2018, која се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности, достављамо вам:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА - 2
Питање: У партијама под редним бројевима: 9-12 ставили сте двосмислен орјентир за
време трајања рекреативне наставе. Написали сте да рекреативна настава траје 6 ноћења/7
дана, док у продужетку пише 7 пуних пансиона.
Имајући у виду да је трајање од 6 ноћења/ 7 дана један дан краће од 7 пуних пансиона (што
представља 8 дана), како се изјашњавате по овом питању?
Одговор: Наручилац је извршио измену конкурсне документације у делу партија 9-12
сагласно наведеној примедби.
Питање: У додатним условима навели сте да понуђач мора бити чланица удружења
грађана YUTA и да мора доставити доказе по том основу.
На основу ког члана и закона, уредбе или правилника сте поставили овај додатни услов да
агенција мора бити чланица удружења грађана YUTA како би могла конкурисати за
обаваљање послова дечијег туризма?
Тиме дискриминишете све агенције које нису чланица удружења грађана YUTA нити то по
било ком закону, уредби, правилнику морају бити да би се бавиле туризмом, а самим тим и
дечијим туризмом. Кредилибитет агенција можете проверити тражењем референтне листе
реализованих рекреативних настава у одређеном периоду или оствареном промету током
обављања дечијег туризма и сл.
Како се изјашњавате по овом питању?
Одговор: У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац у конкурсној документацији одређује додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке. С тим у вези, као додатни услов могу се
одредити услови којима се одређује потребан ново компететности и успешности понуђача
да узме учешће у поступку предметне јавне набавке.
Питање: У партији бр.12 под описом смештаја навели сте да објекат треба да се налази у
селу које је удаљено од центра Златибора 2 км. Не постоји ни једно село које је од центра
удаљено 2 км јер је на удаљености од самог центра у кругу од 2 км у ствари шири центар
Златибора и не постоји ни једно село у том кругу.
Како се изјашњавате по овом питању?
Одговор: Наручилац је извршио измену конкурсне документације у делу партија 9-12
сагласно наведеној примедби.

