Предмет:

Појашњење конкурсне документaције у поступку јавне набавке број
1.2.1/2016

Предмет јавне набавке бр. је набавка услуга - припреме и достављања припремљених оброка
за ученике у продуженом боравку у школској 2016/17 години, ОРН: 55524000 – услуга
достављања припремљених оброка у школе.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде
упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Основној школи „Старина Новак“,
Београд, наводимо следеће:
Заинтересовано лице је поставило питање, на које Наручилац даје одговор:
Увидом у конкурсну документацију у делу техницке спецификације указујемо Вам на следећу
неправилност:
“Наручилац ће вршити анкетирање ученика (корисника оброка) који ће квалитет
оцењивати оценом од 1 до 5. О просечној оцени, на недељном нивоу, добијеној на основу
ове анкете, Наручилац ће једном месечно обавештавати Иаспоручиоца. У случају да
просечна оцена на недељном нивоу на основу ове анкете буде испод 3, Наручилац ће
упутити писану опомену Испоручиоцу који је дужан да побољша квалитет испоручених
оброка. У случају да се квалитет не побољша, Наручилац има право да након три
испостављене опомене раскине уговор уз отказни рок од 30 дана.”
На основу горе наведеног указујемо да квалитет испоручених оброка у току реализације
уговора могу оцењивати компетентни квалификовани стручњаци из области нутриционизма,
а не деца чије је мишљење и оцена искључиво субјективног карактера и које се заснива на
афинитету према одређеној врсти оброка (помфрит и пљескавица).
Такође у току реализације уговора може доћи до субјективизма на страни наручиоца, а од
стране запосленог наручиоца који би вршио наручивање врсте оброка, који не би био у
складу са вољом и жељом крајњих корисника т.ј. ученика, чиме би оцена оброка на начин
како сте ви дефинисали и условили вашом спецификацијом био једино мерило квалитета
испоручених оброка од стране добављача.
Захтевамо да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама дефинишете услове које
сматрате квалитетом на начин да исти буду у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Такође Вам указујемо да свако од понуђаца квалитет својих оброка доказује својим
референцама т.ј. закљученим уговорима са другим корисницима и које представљају
објективан и проверљив доказ квалитета испоручених оброка.
Одговор: Наручиоц ће извршити исправку Конкурсне документације у предметном поступку.

