ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
Војислава Илића 88
11050 Београд
Број: 14/8
Датум: 18.02.2020. године
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон),
објављујемо одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са
припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга - извођење екскурзије,
за потребе Школе за дизајн текстила из Београда, ЈН бр. 1.2.2/20.
Питање
„Питање из дела програма путовања није прецизирано шта подразумева укључити конкретно
од улазница – молимо да прецизирате тачно које улазнице укључити.
• улазнице за културно – историјске комплексе“
Одговор
Улазнице за културно-историјске комплексе се не урачунавају у цену.
Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације. Измена гласи:
ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ; ПЛАН И
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
ШКОЛСКЕ 2020/2021; страна 7
УМЕСТО
У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за уласке у
градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;
трошкове лекара;
улазнице за културно-историјске комплексе;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;

гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања.
У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу о деци.

ТРЕБА ДА СТОЈИ
У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за уласке у
градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;
трошкове лекара;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;
гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања.
У цену аранжмана не урачунавати накнаду за бригу о деци.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА; страна 28

УМЕСТО

НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да за све ставке из дела: У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за уласке у
градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;

трошкове лекара;
улазнице за културно-историјске комплексе;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;
гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања;
искаже јединичне цене у Обрасцу структуре цена.

ТРЕБА ДА СТОЈИ

НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да за све ставке из дела: У цену урачунати:
трошкове смештаја и исхране на бази 4 полупансиона;
трошкове превоза (са урачунатим путаринама и паркинзима, таксама за уласке у
градове);
трошкове лиценцираног водича за сваки аутобус;
трошкове локалних водича по Програму;
вожња бродићем до Венеције;
такса у Венецији;
трошкове лекара;
гратис за вођу пута испред школе или за директора;
гратис за 1 наставника на 15 плативих ученика;
гратис за 1 ученика на 15 плативих ученика;
међународно путно здравствено осигурање;
боравишне туристичке таксе у хотелима;
трошкове платног промета;
трошкови организације путовања;
искаже јединичне цене у Обрасцу структуре цена.

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем
понуде биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и
наручилац ће извршити измену Конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

