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КОВИН
На основу чл. 63., ст. 3., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2012), Комисија за јавну набавку, бр. 14 - УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА И
ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА од I до VIII разреда у школској 2015/2016 год.
Наручиоца ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34, потенцијалном Понуђачу ДОО ''Matic
Turist'', из Ковина, ул Светозара Марковића, бр. 55 а, даје додатне информације и
појашњења у вези са питањима постављеним путем meilа дана 07.10.2015.год., а ради
припремања понуде
ПИТАЊА
Питање 1.Партија 1 екскурзија ученика 1 разреда релација Ковин-СвилајнацСмедерево-Ковин
Време проведено у Природњачком центру и Дино парку (према информацијама
из Природњачког центра), максимално задржавање групе, које укључује и оброк
(ручак) је 3 h-због велике циркулације посетилаца. С обзиром да сте у јавној набавци
навели да се сво време проводи у Природњачком центру, а у повратку Смедеревска
тврђава, молимо појашњење за остатак времена у Свилајнцу, како бисте желели да га
ученици проведу, како бисмо адекватно попунили време предвиђено за реализацију
екскурзије
Питање 2. Партија 1 екскурзија ученика 1 разреда релација Ковин-СвилајнацСмедерево-Ковин
Ручак који сте навели са одређеним менијем (супа, шницла, прилог, салата,
колач), а који треба да буде у склопу Природњачког центра, ресторан у склопу центра
има одређени мени за ђачке екскурзије:сендвич са пљескавицом+прилог, помфрит,
сок+Дино колач, (то су типски оброци попут оброка у Med ресторанима).
Мени за учитеље/одрасле:сендвич са кобасицом+ прилози, помфрит, сок, кафа.
Уколико желите да остане мени који сте навели у јавној набавци, молимо за
сугестију за ресторан у Свилајнцу у коме желите да се спроведу тражени оброци, јер у
Приридњачком центру то не можемо да спроведемо.
ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1. Одговор на питање 1.
Појашњења и информације у вези тачке 1.5. Конкурсне докиментације- Врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, рок и место
извршења, план и програм екскурзија
ПАРТИЈА 1: екскурзија ученика I разреда, део Садржаји
Програмски садржај екскурзије ученика остаје непромењен, како је дат у
Конкурсној документацији - Свилајнац-обилазак Природњачког центра, музејских
поставки, 3D биоскопа и ''Дино парка'', ручак, Смедерево- обилазак Смедеревске
тврђаве.

Понуду треба сачинити на тај начин да обухвати само садржаје предвиђене
Конкурсном документацијом, а узимајући у обзир потребно време према
километражи до Свилајнца са успутном паузом, почетак рада Природњачког центра,
дозвољени временски интервал за посету у Природњачком центру, са ручком,
потребно време према километражи до Смедерева са успутном паузом, обилазак
Смедеревске тврђаве где би ученици након обиласка Смедеревске тврђаве у тврђави
имали слободно време за игру и одмор.
Конкурсном документацијом није предвиђено време за реализацију екскурзије
(односно није назначено време, поласка и повратка), те би достављењем понуде на
напред наведени начин, планирањем поласка у каснијим јутарњим сатима и повратка у
раним вечерњим сатима на адекватан начин било попуњено време екскурзије, уз све
програмске садржаје.
2. Одговор на питање 2.
Појашњења и информације у вези тачке 1.5. Конкурсне докиментације- Врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, рок и место
извршења, план и програм екскурзија
ПАРТИЈА 1: екскурзија ученика I разреда, део Исхрана
У Конкурсној документацији за исхрану је предвиђено : 1 оброк-ручак (супа,
шницла, прилог, салата, колач), у ресторану у оквиру Природњачког музеја.
С обзиром да Природњачки центар у својој понуди има унапред одређени мени
за ђачке екскурзије, за ученике: сендвич са пљескавицом, прилог, помфрит, сок, Дино
колач, који по свом садржају одговара садржају оброка предвиђен Конкурсном
документацијом (без супе и салате) и узрасту ученика који се упућују на екскурзију, то
у понуди треба предвидети овакав садржај оброка, с тим да се исти садржај оброка
предвиди и за наставнике.
Како је Конкусном документацијом предвиђено да ручак буде у оквиру
Природњачког центара, а с обзиром на напред наведено у понуди не треба наводити
ресторан за ручак у Свилајнцу.
У складу са одредбама чл. 63., ст. 3 ., Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'' бр. 124/2012),одговор се у писаном облику, на исти начин на који је
достављен од стране подносиоца, путем meilа прослеђује заинтересованом лицу, који је
поставило питања и истовремено објављује на порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца.
Председник
Комисије за јавну набавку
Новокмет Братислав

