ЈНМВ 04/2019
Медицинска школа ''Др Андра Јовановић''
Адреса

Ул. Цара Душана бр. 9

Место

Шабац

Број

22/2-92

Датум

од 14. 11. 2019. год.

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање Захтев за додатним информацијама или
појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку мале вредности
услуга бр 04/2019 Медицинске школе ''Др Андра Јовановић'' Шабац –извођење
екскурзије првог разреда

Заинтересовано лице за јавну набавку ЈНМВ бр. 04/2019 - услуга – извођење
екскурзије првог разреда - доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а,
са следећим питањима:
''po zahtevu vaše JNMB br 04/19 za smeštaj grupe u hotelu sa 3* na Tari,
obaveštavam da jedini hotel sa 3* na Tari (hotel Omorika) ne može da primi tako velike
grupe a i nema slobodan termin na proleće.
Pitanje: da li može hotel sa minimum 3* u Bajinoj Bašti (a program ekskurzije će ostati
nepromenjen tj sve će se obići po programu)?
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија
за ЈНМВ 04/2019 даје следећи ОДГОВОР:
С обзиром на сазнања која је Комисија добила о расположивости смештајних
капацитета захтеваног квалитета на Тари, комисија је мишљења да је могуће
понудити и адекватан смештај у хотелу у Бајиној Башти.
При прегледу конкурсне документације у вези постављеног питања
комисија је уочила несагласнот захтеваног квалитета смештаја и постављених
критеријума на страни 22. Конкурсне документације 3. Критеријум – квалитет
услуге смештаја, па ће исти, такође бити усаглашени и измењени.
У вези са овим, извршиће се измена и допуна конкурсне документације и
продужити рок за подношење понуда.
Овај одговор се у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац објављује на
Порталу
јавних
набавки
и
на
својој
интернет
страници
https://www.medicinskasabac.rs/
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. 04/2019

