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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ 1/2019 

 
Поштовани,на ваш захтев за пружањем додатних информација и појашњењима 

конкурсне документације за јавну набавку услуга број 1/2019 – екскурзија ученика, 

дајемо вам следећи одговор: 

 

Питање: Да ли хотел који поседује спратне кревете, у коме се неће користити 

горњи кревет већ само доњи који је стандардних димензија, испуњава 

прописане критеријуме и да ли ће бити прихватљив за комисију? 

 

Одговор:Хотел који поседује спратне кревете, у коме се неће користити горњи 

кревет већ само доњи који је стандардних димензија испуњава прописане 

критеријуме и биће прихватљив за комисију. 

 

Питање:За партију број 2 Братислава-Беч-Праг, у делу ''цена аранжмана 

укључује'' нисте навели услуге локалних водича за разгледање Братиславе, 

Беча и Прага. Молимо за појашњење да ли то значи да је програмом екскурзије 

предвиђено да се ови градови обилазе без водича?  

 

Одговор: Програмом екскурзије није предвиђено да се ови градови обилазе 

без водича. Обилазак ових градова је планиран уз пратњу локалних 

водича који имају лиценце градова који се обилазе, где је то неопходно за 

успешну реализацију траженог програма. 

Овај одговор сматра се саставним делом конкурсне документације и 

сматра се изменом конкурснедокументације.  

 

Питање: Тендерском документацијом у делу начина и услова плаћања 

предвидели сте да се плаћање укупне цене врши у року од 45 дана од дана 

завршетка путовања, у складу са уговором који ће бити закључен на основу 

оквирног споразума. У обрасцу понуде сте пак предвидели да плаћање може 

бити у ратама у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза што 

би практично значило да рате за екскурзију могу да се плате и авансно, при 

чему последња рата не  може бити након назначеног законског рока. Молим да 

ускладите документацију и   прецизирате који од услова плаћања треба да буде 

предвиђен понудом, како би она била исправна, а понуђач не би дошао у 

ситуацију да му понуда будео дбијена. 

 
Одговор: У погледу начина и плаћања моделом оквирног споразума у члану 7 
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је предвиђено следеће: Плаћање ће бити извршено у року од највише 45 дана 
од дана реализације путовања, по испостављеном рачуну од стране 
испоручиоца.  

Уговорне стране су сагласне да ће рокови плаћања бити дефинисани 
појединачним уговором који буде потписан на основу овог споразума, са 
елементима из ове Конкурсне документације.   Испоручилац се обавезује да 
умањи фактуру на име трошкова платног промета у износу од 1% од укупно 
уплаћених средстава.'' 
 
Сходно томе, плаћање ће бити у ратама, како је и предвиђено конкурсном 
документацијом с тим да последња рата не може бити након назначеног 
законског рока.  

 

Питање: Молим за информацију о броју близанаца. 

 

Одговор: Број близанаца је следећи: у првом разреду има 4 пара близанаца 

(осморо деце), у другом 2 пара (четворо деце) и у трећем 1 пар (двоје деце). У 

другим разредима који су планирани за екскурзију нема близанаца.  

 

Питање: Потребна нам је информација о процењеној вредности за сваку 

партију ове набавке. 

 

Одговор: Укупна процењена вредност јавне набавке је 22.000.000,00 динара. 

Наручилац нема законску обавезу да даје податке колика је процењена 

вредност за сваку од покренутих партија. 

 

 
 

 


