Гимназија „Јован Јовановић Змај“
Нови Сад, Златне греде 4
Дел.број: 5/4-6
Датум: 19.04.2019
Питање број 1:
Poštovani
Zamoliću Vas par objašnjenja vezano za navedenu konkursnu dokumentaciju.
1. Da li je potrebno odmah dostaviti dokaze o ispunjavanju obaveznih i dodatnih
uslova. U većini slučajeva kad se dostavlja Izjava o ispunjenosti obaveznih i dodatnih
uslova, ostavi se mogućnost da se Dokazi mogu zahtevati kasnije od Ponuđača. Ako
zahtevate odmah Dokaze uz izjavu, 8 dana nije dovoljno da se pribave svi dokazi
redovnom procedurom.
2. Zahtevate salu od 500 sedećih mesta, u specifikaciji je navedeno da će biti 327
osoba.
3. Tehničkom specifikacijom zahtevate gratis na svakih 20 učenika, u Obrascu
strukture cene naveli ste 10 % - 33 učenika gratis, što je u suprotnosti sa tehničkom
specifikacijom. Ugovorom ste takođe predvideli 10 % gratis.
4. Stavka vezana za muziku i fotografa nije najjasnija. Ne možemo da steknemo
zaključak ko je u obavezi da obezbedi muziku i fotografa ili je dovoljno da Ponuđač
obezbede tehničke uslove.
S poštovanjem

Гимназија „Јован Јовановић Змај“
Нови Сад, Златне греде 4
Дел.број: 5/4-7
Датум: 22.04.2019
Одговор на питање број 1:
1. Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке услуга понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке у складу са члановима 75. и 76. Закона, осим услова из члана 75. став 1. тачка
5. Закона, у погледу ког доставља неоверену фотокопију важеће дозволе, ако је таква
дозвола предвиђена посебним прописом. По истом принципу доказе достављају и
подизвођач и понуђач који је члан групе понуђача.
Тражени докази могу бити поднети и у неовереним фотокопијама, а Наручилац пре
доношења одлуке о додели Уговора може захтевати од понуђача, чија понуда буде, на
основу извештаја комисије за јавну набавку, оцењена као најповољнија да достави на
увид оригинал или оверену копију свих доказа.
Ако понуђач у року од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа , наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
2. У техничком капацитету је наведено: Сала треба да буде капацитета најмање 500
места са столовима: Број од 327 особа, укључује само ученике, на које треба додати и
наставно особље, тако да у крајњем случају тај број буде и преко 400. Због комоције
присутних особа захтевали смо салу наведеног капацитета.
3. У питању је грешка у куцању, треба да стоји како је наведено у структури цене и у
уговору - 10% од броја ученика.
4. У техничкој спецификацији је наведено:
- да ће омогућити да се музички програм организује у скаладу са захтевом
наручиоца – да музичке нумере буду према захтеву наручиоца, а музички бенд
ангажује понуђач у складу са законским прописима, који регулишу ту област,
- да ће омогућити да се израда фотографија и снимање изврши у складу са
захтевом наручиоца - да се омогући да наручилац ангажује фотографа са којим
већ има потписан уговор у складу са законским прописима који регулишу
област јавних набавки.

Комисија за јавне набавке

