Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинска управа општине Нови Кнежевац
Комисија за јавну набавку
Број: IV-404-5-13/2019
Дана: 22.04.2019. године
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење јавне набавке бр.ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика објављује

Одговор на захтев заинтересованог лица
за додатним информацијама и појашњењима
Дана 19.04.2019. године Општинска управа општине Нови Кнежевац, као Наручилац, путем
електронске поште примила је захтев за додатним информацијама и појашњењима
заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика, који гласи:

Питања:
ПИТАЊЕ 1:
Наручилац Општинска управа општине Нови Кнежевац је дана 18.04.2019. године објавио је
Измену Конкурсне документације на начин да је осим предвидео додатни услов да понуђач
мора да располаже неопходних финансијским капацитетом, односно да понуђач у последњих
24 месеци који претходе месецу у коме је објављен Позив за подношење понуда није био у
блокади.
Обзиром да у првобитној Конкурсној документацији такав додатни услов није био
предвиђен, захтевам објашњење због чега је наведени додатни услов предвиђен непосредно
пре истека времена за подношење понуда, каква је конкретна логичка веза између накнадно
постављеног додатног услова у погледу финансијског капацитета и предмета јавне набавке,
односно шта је сврха прописивања овог додатног услова.
ПИТАЊЕ 2:
Наручилац је првобитној Конкурсној документацији предвидео додатни услов у погледу
неопходног техничког капацитета на начин да понуђач мора да располаже да најмање 5 (пет)
аутобуса капацитета најмање 40 путника по аутобусу и у погледу неопходног кадровског
капацитета да има ангажованих најмање 5 (пет) возача аутобуса, што је било логично
обзиром на предмет јавне набавке и потребе за превозом ученика. Првом изменом Конкурсне
документације, обзиром да је обим јавне набавке повећан увођењем додатне релације, ови
додатни услови су кориговани на начин да понуђач располаже са најмање 6 (шест) аутобуса
и 6 (шест) возача аутобуса. Предмет јавне набавке се није мењао, а најновијом изменом
Конкурсне документације је захтевани технички капацитет смањен на 4 (четири) аутобуса
капацитета 40 путника по аутобусу и 4 (четири) возача аутобуса. Уколико је наручилац
првобитно сматрао да је за извршење предмета јавне набавке неопходно најмање 5 аутобуса
и 5 возача, а затим увођењем додатне линије 6 аутобуса и 6 возача, захтевамо објашњење
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како ће бити могуће да се исти обим послова превоза ученика сада обави са само 4 аутобуса
и 4 возача и из којих разлога је наручилац мењао наведене услове у току трајања рока за
подношење пријава.
Одговори:
1. Наручилац може у конкурсној документацији одредити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Изменом
Конкурсне документације наручилац је предвидео и додатни услов у делу неопходног
финансијског капацитета, на начин да понуђач у последњих 24 месеци који претходе
месецу у коме је објављен Позив за подношење понуда није био у блокади. Ово из
разлога што податак о евентуалној блокади рачуна потенцијалног понуђача јесте
недвосмислен показатељ лошег пословања истог и оправдане сумње да ће такав
понуђач бити у прилици да одговори својим уговорним обавезама, односно да ће због
блокаде рачуна бити отежано или онемогућено његово пословање. Узимајући у обзир
предмет набавке, односно међумесни превоз ученика од места становања до школе,
јасан је интерес наручиоца да изабере понуђача чије пословање неће представљати
препреку редовном похађању наставе ученика, односно понуђача који ће бити у
могућности да обезбеди, пре свега, редовно одржавање возила којима се врши превоз
ученика и њихову техничку исправност, довољну количину горива и поштовање
утврђеног реда вожње на предвиђеним релацијама.
2. Првобитна конкурсна документација је дефинисана на основу потреба из претходне
школске године. Првом изменом Конкурсне документације, обим јавне набавке
повећан је увођењем додатне релације, услед измена које су у међувремену настале у
организацији наставе, а које су условљене извођењем радова на адаптацији и
реконструкцији зграде основне школе у Банатском Аранђелову, што је даље условило
потребу за измештањем наставе и превозом свих ученика из Банатског Аранђелова у
школски објекат у Српском Крстуру, па су ови додатни услови кориговани на начин
да је тражено да понуђач располаже са најмање 6 (шест) аутобуса и 6 (шест) возача
аутобуса. Накнадно анализом матичне школе утврђено је да постоји могућност
организаовања наставе нижих разреда (од првог до четрвртог разреда) у Банатском
Аранђелову, док ће настава виших разреда (од петог до осмог разреда) бити
измештена у просторије зграде основне школе у Новом Кнежевцу. Дакле, не постоји
више потреба за релацијом Банатско Аранђелово – Српски Крстур, па ће у том смислу
бити измењена конкурсна документација. Такође смањен је и број ученика који ће
користити услуге превоза, па је из тог разлога захтевани технички капацитет смањен
на 4 (четири) аутобуса капацитета 40 путника по аутобусу и 4 (четири) возача
аутобуса.
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