ПРАВНО – БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОИЋ“
Тошин бунар 17
11080 Земун
Број: 222
Датум: 09.04.2019. године
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), објављујемо одговор на захтев за
додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде у отвореном
поступку јавне набавке услуга - извођење екскурзије, за потребе Правно-биротехничкe школe
„Димитрије Давидовић“ - Београд, ЈН бр. 1.2.1/19.
ПИТАЊЕ:
„На 25. и 26. страници конкурсне документације дати су подаци о врсти, садржини, начину
подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача. Предвиђене су по
2 (два) писма о намерама банке (за добро извршење посла и повраћај авансног плаћања) за
сваку партију за коју понуђачи подносе понуду, а изабрани понуђач треба да достави и по 2
(две) банкарске гаранције такође за сваку партију за коју је изабран, на крају за свих 5 (пет)
партија понуђач треба да достави укупно 20 (двадесет) што писма о намерама или
банкарских гаранција.
Свако издавање писма о намерама банке кошта понуђача по 10.000,00 динара, што значи
укупно 100.000 динара, а такође треба предвидети и трошкове сваке банкарске гаранције на
месечном нивоу у току њиховог трајања (до новембра 2019.године), које сваки понуђач мора
да урачуна у своју цену био изабран или не. Таква средства обезбеђења знатно повећавају
јединичну цену аранжмана, а смањује и могућност за учешћем већег броја понуђача. Поред
тога што нису сви понуђачи исто финансијски способни јавља се и проблем бесповратног
губитка знатне суме код понуђача који не буду изабрани, или не буде интересовања и небуде
пријављен довољан број ученика, те већина понуђача ни не покушава да конкурише. Такође,
повећавањем цене аранжмана, смањује се и број ученика који ће бити у могућности да иде
на путовање, што није циљ ни понуђача ни наручиоца. Посебно је то повећање осетно код
екскурзија у Србији јер средства обезбеђења нису јефтинија, а екскурзије су краће и требало
би да буду што повољније. С друге стране, писма о намерама банке и банкарске гаранције
нису једина средства обезбеђења која су у корист наручиоца.
Из наведених разлога предлажем да одобрите измену средстава обезбеђења и то на
следећи начин: да се за партије 1, 2 и 3 (екскурзије или излети у Србији и Требињу) изоставе
писма о намерама банке и банкарске гаранције у потпуности, а да се за партију 4 (Италија)
изостави писмо о намерама банке и банкарска гаранција за добро извршење посла, како би
екскурзија била јефтинија и више ђака путовало, као и да би више понуђача могло да
учествује у овој јавној набавци чиме ће се формирати здрава конкуренција на тржишту, а
самим тим и већа могућност избора. Такође, предлажемо уколико да уколико се укину
банкарске гаранције, да наручилац не уплаћује ништа понуђачу од прикупљених средстава
на рачун пружаоца услуге до завршетка реализације путовања, да се на такав начин
обезбеде средства.

Знајући да протеклих година, нису реализоване екскурзије у Србији због недостатка интереса
понуђача, изазвани оваквим условима, предлажемо да промените услове да би ученици
заиста могли да путују и да се организују екскурзије предвиђене планом и програмом школе,
као и да би цене биле ниже.“
ОДГОВОР:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на тај начин што ће уместо
банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарске гаранције за повраћај аванса, као
средства финансијског обезбеђења одредити менице за добро извршење посла и повраћај
аванса.
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
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