Основна школа „ Надежда Петровић “
ул. Луја Адамича 4,
11070 Нови Београд, Београд
У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације, Комисија
за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основна школа „Надежда
Петровић“ из Београда, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима
ОДГОВОРЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Питање:
Добили смо информацију од ресторана TLS Company у Деспотовцу као и ресторана Сремски Кутак
у Сремским Карловцима да је за Вашу школу у јасно наведеном термину уплаћен аванс од стране
једне агенције као и да нису у могућности да издају предрезервацију. Како је конкурсном
документацијом дефинисано да понуђач мора поседовати предрезервацију у оквиру конкурсне
документације и да се ручак реализује у Сремским Карловцима и мора да буде у самом центру града
у ресторану који је смештен у једној од најстаријих карловачких кућа то је само један – Сремски
Кутак. Што се тиче ручка у Деспотовцу наведено је да се реализује у објекту који се налази у
близини самог центра града, а који у свом саставу има ограђене спортске терене за анимацију
ученика у питању је такође само један ресторан Т.5 Сотрапу. За реализацију екскурзије ученика 8ог разреда дефинисано је ноћење у Доњем Милановцу у хотелу са најмање три звездице, такав
објекат не постоји. Хотел Лепенски Вир је категорисан са две звездице.
Питање 1: С обзиром да желимо да учествујемо у јавној набавци да ли би сте размислили о промени
услова, односно описа везаних за ресторански и хотелски капацитет?
Питање 2: Молимо Вас да нам појасните зашто је неопходно да се једнодневни излет реализује
29.05.2020. као и на који начин се прописује да ресторан мора да поседује одређене карактеристике
(нпр. ресторан који је смештен у једној од најстаријих карловчких кућа)?
Сматрамо да кршите начелно право конкуренције Закона о јавним набавакама и да капацитети не
би требали да буде дефинисани са јасним одредницама које упућују само на један ресторан или
хотел, већ да се укаже могућност понуде и других објеката који такође испуњавају услове за
реализацију дводневне екскурзије и једнодневних излета и уједно омогућавају учешће других
заинтересованих понуђача.
Одговор:
С обзиром да се предметни поступак јавне набавке иницијално спроводи у складу са усвојеним
инпутима Савета родитеља, поготово када су минималне карактеристике смештајних објеката и
дестинације у питању, а имајући у виду специфичност самог предмета набавке и осетљиву
категорију крајњих корисника, сматрамо оправданим инволвираност представника законских
старатеља наших ученика у део техничке спецификације. Дакле, минималне техничке
карактеристике су проистекле из иницијативе Савета родитеља и усвојене су у складу са њиховим
ингеренцијама. Не мање битно је нагласити да је заинтересовано лица изнело тврдње на које ми као
образовна установа не можемо утицати јер задире у пословне политике туристичких објеката и
стање на тржишту туристичких услуга. Ми се једино можемо руководити својим, односно
потребама наших корисника, што смо уосталом и учинили. С тим у вези, тврдња да смо као
наручилац нарушили „начелно право конкуренције“ не можемо прихватити, осим због претходно

наведених, и из разлога што смо своје потребе прописали на објективан и целисходан начин,
односно у потпуности у складу са члановима 70.- 74. ЗЈН.

