Република Србија
ПШ „Светпзар Маркпвић“
Дел. брпј 01-315
23.03.2018. гпдине
РЕКПВАЦ
ПИТАОА И ПДГПВПРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ПД 1. ДП 7.
РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2017/2018. ГПДИНУ (01/18)
Ппнуђач кпји је преузеп кпнкурсну дпкументацију за јавну набавку брпј 01/18 ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ПД 1. ДП 7. РАЗРЕДА ЗА ШКПЛСКУ 2017/2018. ГПДИНУ, ппставип је у
релектрпнскпј фпрми питаое:
Poštovani , obraćam Vam se po nalogu mog vlastodavca OMEGA TOURS DOO iz Kragujevca ,
a u cilju otklanjanja nedostataka i nepravilnosti kao i dodatnog pojasnjena u konkursnoj
dokumentaciji a koja je navedena na strani 15 i modelu ugovora a koja se odnosi na tehnicke
kapacitet .
Naime u istoj je navedeno da ponuđač ima obezbeđene autobuse koji su starosti do 10 godina
starosti kao i detaljni opis , ističemo da je takav uslov dikriminarosti i da nije u skladu sa
odredbama čl.10 i čl.12 Zakona o javnim nabavkama kao u da isti nije u skladu na pomenute
zakonske akte a na koji se pozivate u konkursnoj dokumentaciji , konkretno na Zakon o prevozu
putnika u drumskom saobraćaju i Zakon bezbednosti saobraćaja na putevima.
Ovo ističem pre svega što napred pomenuti zakonski propisi regulišu pojam saobraćaja na
putevima kao i odgovornost prevoznika , a koji se konkretno odnosi na prevoz učenika , te za
takvu vrstu prevoza uvčenika je uvek potrebno pribaviti zapisnik o tehničkom pregledu vozila
koji nije stariji od pet dana , a što je u skladu sa Prvilnikom o izvođenju ekskurzija .
Takođe nedostatak konkursne dokumentacije a koja je očigledno sastavljena u cilju
neobezbeđivanja što veće konkurencije .
Kako su uslovi koje ste tražili konkursnom dokumentacijiom u bitnoj meri diskriminatorski i koji
ograničavaju konkurenciju u postupku javne nabavke , to Vas ovim putem pozivamo da
ukolonite na ukazane nedostatke u konkursnoj dokumentaciji a sve imajući predmet i prirodu iste
, obzirom da se predmet odnosi na izvođenje ekskurzije školskog uzrasta te u svakom slučaju
takav uslov pre svega ograničava konrurenciju imajući u vidu da je kriterijum za dodeljivanjem
ugovora -najniža ponuđenja cena!!!!!!
Shodno napred navedenom molim Vas da nas u sto kracem roku obavestite na napred
postavljena pitanja i eventualno otklonite nedostatke u vezi napred izneth primedbi.
ПДГПВПР НАРУЧИПЦА:
У складу са Вашим сугестијама биће измеоена кпнкурсна дпкументација и биће
прпдужен рпк за ппднпшеое ппнуда.
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