
 

Објављено на Порталу јавних набавки дана 23.11.2018. год. 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

''НАДА НАУМОВИЋ'' 

Саве Ковачевића бр.30 

Крагујевац 

ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1.2.14/18 нбавка услуга  – организовања зимовања за децу 

предшколског узраста на Копаонику. 

Предмет: Допунска појашњења конкурсне документације у складу са чл. 63. Закона  

о јавним набавкама. 

Питање: 

1. Шта подразумевате попустом, гратис или попуст? 

2. По конкурсној документацији сте тражили гратис за близанца, дефинишите 

оквиран број близанаца у траженој групи од 300 деце? 

3. Дефинишите у колико термина је планирано извођење и колики је број деце 

по терминима у смени? 

4. По вашој техничкој спецификацији сте тражили да понуђач достави очитане 

саобраћајне дозволе, да ли је потребно када постоји Уговор о пословно 

техничкој сарадњи са превозником да и превозник по уговору достави 

очитане саобраћајне дозволе? 

5. Број седишта у аутобусу 50-55, да ли је минимум или максимум 55 места у 

аутобусу? 

6. Да ли је могуће да се превоз деце изврши са доубле декерима од преко 60 

места? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одговор: 1 

1. Конкурсном документацијом наручилац је тражио:  

- Попуст конплетан боравак васпитача (пансион,превоз, такса осигурање 

- Попуст конплетан боравак медицинске сесстре и координатора  
(пансион,превоз, такса осигурање). 

Mисли се да је понуђач у обавези да сноси све трошкове  комплетног боравка  са 

свим пратећим трошковоима за васпитаче, медицинске сестре и кординаторе 

испред Установе.  

Одговор: 2 

2. Конкурсном документацијом наручиоца   предвиђен је  оквирни број деце  
( максимум 300 ). Оквиран број деце може се  разликовати  од броја  које ће 
наручилац имати током реализације Тачан број деце васпитача и пратилаца  ће се 
накнадно утврдити и зависи од броја приављене деце. 
 
У оквиру предвиђеног оквирног максималног  броја  деце оквиран број  близанаца  
је 15. 
 
Одговор: 3 

3. С обзиром да је наручилац конкурсном документацијом  предвидео оквиран број 

деце, а  да ће се тачан број деце накнадно утврдити у  зависности од броја 

приављене деце тачан  број термина као и број деце по терминима ће се накнадно 

утврдити у току реализације. 

Према оквирном боју деце  планирана је реализација у највише три термина. 

 

Одговор: 4 

4. Да,  када постоји Уговор о пословно техничкој сарадњи са превозником  

потребно је  и за  превозника  са којим је закључен уговор доставити саобраћајну 

дозволу  или читач саобраћајних дозвола као  доказ власништва. 

 

Одговор: 5 

5. Потребно је да се превоз деце организује удобним туристичким аутобусом са 

минимум 50 седишта  по аутобусу. 

 

   Одговор: 6 

6. Да  превоз деце може се  извршити и  са double dekerima од преко 60 места. 

 

 

 


