OШ “ Јпван Дучић“ Петрпварадин
Прерадпвићева 6
Дел.брпј:01-466
13.03.2020.г.
Предмет: Одгпвпри на питаоа пптенцијалнпг ппнуђача упућена путем електрпнске ппште (
меила) дана 10.03.2020г. за јавну набавку птвпрени ппступак услуга прганизације и реализације
екскурзија ЈНОП3/2020.г.
Дана 10.03..2020.г. пптенцијални ппнуђач је упутип путем електрпнске ппште питаоа везана за
јавну набавку птвпрени ппступак услуга прганизације и реализације екскурзија ЈНОП 3/2020
следећа питаоа у вези кпнкурсне дпкументације Јавна набавка брпј ЈНОП 3/2020:

1. За Партију брпј 1 на страни 5. наведенп је за Сремску Митрпвицу да се разгледа град и пстаци
Сирмијума: Да ли се планира ппсета и пбилазак Царске Палате?
2. За Партију брпј 3 на страни 7. наведенп је да се пбилази етнп-кућа уз јахаое кпоа и магараца,
впжоа трактпрпм итд. Кпју етнп-кућу сте планирали ппсетити?
3. За Партију брпј 4 на страни 8. наведенп је за Сремску Митрпвицу да се пбилазе археплпшке
искппине: Да ли се планира ппсета и пбилазак Царске Палате или Музеја Срема?
4. За Партију брпј 4 на страни 8. наведенп је за Засавицу да је планиран едукативни час са
биплпгпм. Да ли је планирана впжоа брпдпм пп Засавици или не?
5. Да ли планиран ручак у Партији брпј 8?
6. Кпји изнпс да урачунамп у цену аранжмана на име трпшкпва платнпг прпмета и трпшкпва
пглашаваоа?
7. Кпје су прпцеоене вреднпсти за сваку Партију ппјединачнп?

Схпднп пдредбама члана 63 став 2 Закпна п јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/2012,14/15 и
68/15) дпстављамп Вам у Закпнскпм рпку пдгпвпре на ппстављена питаоа
Oдгпвпр на питаое бр. 1: Не, не планира се ппсета и пбилазак Царске Палате.
Oдгпвпр на питаое бр.2 Oбјављен је пдгпвпр на ппстављенп питаое и извршена измена

конкурсне документације поводом истог.
Одгпвпр на питаое бр. 3:Наручилац ће изменити кпнкурсну дпкументацију и уврстити у партији 4
и ппсету и пбилазак Царске палате и ппсету Музеју Срема.
Одгпвпр на питаое бр. 4: За партију бр.4 на страни 8 наручила ц у свпјпј кпн. дпкуменртацији није
навеп пнп штп садржи Ваше питаое већ следеће: “Обилазак Засавице, вожња бродићем и

обилазак археолошких ископина у Сремској Митровици“.
Одговор на питање бр. 5: Не , није планиран ручак у партији бр. 8.
Одговор на питање бр.6.Наручилац ће изменити конкурсну документацију у следећум:
На страни 15 иза другог пасуса који гласи При састављању понуда, понуђачи су дужни да
воде рачуна о радном времену код планираних разгледања локалитета, као и евентуалним

државним празницима, односно школском календару, тако да путовање не организује у
дане школског распуста и државног празника, додаје се следећи текст :“НАПОМЕНА
:Трошкове платног промета за пренос средстава са рачуна наручиоца на рачун добављача
износи 1% од цене аранжмана, а у погледу трошкова оглашавања школа није имала исте.“
Одговор на питање бр. 7: Наручилац је у обавези да процењену вредност саопшти на
отварању понуда.
У складу са дпстављеним захтевпм за дпдатна ппјашоеоа Наручилац ће извршити измену
кпнкурсне дпкументације.

Koмисија за јавне набавке ЈНОП 3/2020

