1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
ОШ „Бошко Буха“, XXI дивизије бр.31, 11050 Београд,
www.boskobuha.edu.rs

2.Врста наручиоца – просвета
3.Врста поступка јавне набавке – отворени поступак
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке –
Предмет јавне набавке су услуге у отвореном поступку- превоз ученика
са посебним потребама који похађају Основну школу
“ Бошко Буха”, у школској 2015/2016.години
Назив и ознака из општег речника набавки: OРН: 60000000-8
5. Врста предмета: услуге у отвореном поступку-јавна набавка
бр.От-1 „ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА КОЈИ
ПОХАЂАЈУ ОСНОВНУ ШКОЛУ „БОШКО БУХА“, У ШКОЛСКОЈ
2015/2016.ГОДИНИ
На основу члана 63 став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, бр. 124/12, у даљем тексту Закон)
ОДГОВОР У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ БР. Oт-1
за јавну набавку услуга у отвореном поступку-превоз ученика са
посебним потребама који похађају Основну школу“ Бошко Буха”,
у школској 2015/2016.години
Дана 05.08.2015.гпдине Оснпвна шкпла „Бшкп Буха“ је дпбила питаое везанп за
кпнкурсну дпкументацију јн бр. От-1 кпје гласи:
1. „Да ли је неппхпднп да пптврде референтних наручилаца буду на Вашем
пбрасцу из кпнкурсне дпкументације или се мпгу дпставити пптврде на
другим пбрасцима, а садрже све ппдатке кпје сте навели“?.
2. „Да ли вреднпст пп свакпм пд угпвпра не мпже бити маоа пд 7.000.000,00
динара без ПДВ или са ПДВ-пм, јер сте у делу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ(чл. 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА(чл. 77. ЗЈН) навели да је тп 7.000.000,00 без
пдв-а, а на пбрасцу 6 стпји “вреднпст пп угпвпру не мпже бити маоа пд
7.000.000,00 динара са ПДВ”?.

Одгпвпр наручилаца-Оснпвне шкпле „Бпшкп Буха“:
1. Неппхпднп је да пптврде референтних наручилаца буду на нашем
пбрасцу из кпнкурсне дпкументације.
2. Услед техничке грешке је написанп у кпнкурснпј дпкументацији у
делу V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(Члан 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ( чл.77.ЗЈН), страна 16 , пословнии
капацитет „ Понуђач је дужан да докаже: да је у периоду: 2012.,
2013. и 2014. године, закључио најмање 3 уговора о превозу деце,
са различитим референтним наручиоцима, при чему вредност по
сваком од уговора не може бити мања од 7.000.000,00 динара без
ПДВ-а, тако да треба да стоји „Понуђач је дужан да докаже: да
је у периоду: 2012., 2013. и 2014. године, закључио најмање 3
уговора о превозу деце, са различитим референтним наручиоцима,
при чему вредност по сваком од уговора не може бити мања од
7.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

