Јавна набавка услуга – бр. 3/2016

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН
Апатин, ул. Српских владара бр. 25
Број: 01- 446/2016
Дана, 20.10.2016. године
АПАТИН
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015 – у даљем тексту: Закон), наручилац ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин објављује
Oдговор
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 3/2016 –
набавкa услугa организовања екскурзије и наставе у природи
за ученике ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин за школску 2016/2017 годиине
Додатне информације и појашњења
Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке услуга дана
20.10.2016. године тражио додатне информације и појашњења:
Питање бр. 1: Објашњење везано за поступање понуђача у погледу достављања доказа на име
пословног капацитета – Образац бр. 11 – потврде референтних наручилаца.

Одговор:
У делу III конкурсне документације „3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за испуњење
истих, сходно члану 76. и 77. Закона“ наручилац је навео додатне услове (тачка 1.) у вези неопходног
финансисјког и пословног капацитета.
У погледу пословног капацитета наручилац тражи да је понуђач у претходне три школске године
(2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016) имао искуства у ђачком туризму – у реализацији предметних услуга
(организовања екскурзија или наставе у природи за децу школског или предшколсог узраста)
Понуђач доказује испуњеност наведеног услова достављањем:
1. потписане и оверене Изјаве понуђача – референтну листу која садржи списак најважнијих пружених
услуга – екскурзија ученика/настава у природи, са подацима о референтним наручиоцима (назив и
седиште школе/предшколске установе), предметом уговора, контакт телефон и особу за контакт код
референ. Наручиоца
2. Потврде референтних наручилаца наведених у Рефер. листи, којим потврђују да је понуђач на основу
закључених уговора успешно, квалитетно и у уговореном року поштујући Програме путовања реализовао
услуге истоврсне предмету јавне набавке (Образац бр. 11 конкурсне документације).

У погледу Потврде о референцама неопходно је да понуђач достави потврду –
Образац бр. 11 конкурсне документације – школама (наведеним у рефер. листи
понуђача).
Школа, односно овлашћено лице школе својим потписом и печатом оверава и
потврђује да је понуђач успешно, квалитетно и у уговореном року поштујући
Програме путовања у одређеној школској години реализовао услуге – екскурзије или
наставу у природи.
Понуђач доставља Изјаву – Рефер. листу и потврде школа/предшколских установа уз осталу
документацију тражену конкурсном документацијом, на начин предвиђен у делу III конкурсне документације - тачка
3.5. „НАЧИН достављања доказа“.
Комисија за јавну набавку бр. 3/2016

