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Број: 01-788/1
На основу питања везаног за ЈН 1/2020-ОП УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈA ЗА
УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ обликовану по партијама:
Партија 1: Услугa извођења екскурзије првог разреда: ЗАПАДНА СРБИЈА
Партија 2: Услугa извођења екскурзије четвртог разреда :ИТАЛИЈА-ФРАНЦУСКА дајемо одговор
на исто.
ПИТАЊЕ 1:
Обраћамо вам се са молбом да размотрите потенцијалну промену програма за Партију 2: Услугa
извођења екскурзије четвртог разреда: ИТАЛИЈА-ФРАНЦУСКА.
Разлог: У предвиђеном термину је предвиђен смештај групе ученика и професора школе у околини
Вероне, односно у Бусоленгу/Неграру. Баш у том термину се одржава Сајам Мермера у Верони 30.92.10.2020. стога је немогуће сместити 200 или више гостију у Верони или околини града. Предлажем
да проверите ове наводе и уверите се у тачност истих, а да не би дошло до нереализације екскурзије.
Питање: Да ли је могуће променити редослед ноћења у хотелима, да се прво ноћи у околини Вероне,
а у повратку у околини Милана? Том променом би се много лакше обезбедио смештај, био би
знатно јефтинији, а могла би група да се смести у једном хотелу. Такође би омогућило и учешће
више понуђача и потенцијалну нижу цену екскурзије. Сви предвиђени обиласци се могу креирати и
обавити без икаквих проблема, а не би се мењао термин реализације екскурзије.
ОДГОВОР 1:
Имајући у виду Вашу сугестију , а у циљу провере исте и усаглашавања са могућностима,
обавештавамо Вас да наручилац оставља могућност и другим понуђачима за потврду ваше тврдње
или пак да оповргну исту, како се Програм екскурзије и конкурсна документација не би
уподобљавала интересима појединих понуђача.Осим тога из досадашње праксе сличан програм
екскурзије се реализовао из године у годину без примедби на реализацију исте, такође у термину
одржавања сајма.
О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
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