Наручилац је, дана 03.06.2019. године, од потенцијалног понуђача примио питање везано
за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације у јавној набавци
ЈН НМВ 1.2.6./2019 набавку услуга – угоститељњке услуге за манифестацију
ВИМИНАЦИЈУМ ФЕСТ – МИТОВИ ДАНАС, ОРН ОРН: -55000000- услуге
хотела,ресторана и трговине на мало, те наручилац, у законом предвиђеном року и у
складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) доставља следећи

ОДГОВОР

ПИТАЊЕ:
'' Поштовани, молимо Вас за додатну информацију о максималном броју ноћења по
дану, у вези са јавном набавком за Виминацијум фест 2019.''

ОДГОВОР:
Како је и у Конкурсној документацији наведено смештај са доручком се обезбеђује
за учеснике манифестације у периоду од 23.06.2019. године до 30.06.2019. године.
Такође, број ноћења зависи од програма, броја глумаца, ансамбла, помоћног
особља, чланова жирија, техничких реализатора, новинара и стручних критичара у
зависности од заинтересованости јавности за манифестацију.
Имајћи наведено у виду наручилац је у конкурсној документацији предвидео своју
обавезу да у писаном облику изврши резервацију најмање 2 дана пре доласка гостију, то
јест пре потребе за коришћењем услуге смештаја.
Како се, у организацији овако дуготрајне и велике манифестације, могу у
случајевима додатних захтева од стране извођача, организатора, монтера и других и
другим оправданим захтевима јавити потреба за додатним смештајем који није обухваћен
резервацијом, наручилац је у конкурсној документацији предвидео да изузетно, Пружалац
услуга се обавезује да услуге изврши у оквиру расположивих капацитета, и за лице за које
није извршена резервација, а које се позове на то да је упућено од стране овлашеног лица
Наручиоца, уз обавезу овлашћеног лица Наручиоца да у року од осам часова од пријема
обавештења од стране Добављача о пристиглом лицу, пошаље писану потврду да ће
сносити трошкове боравка наведеног лица.
Како се из наведеног види Наручилац није био у могућности да прецизно наведе
број ночења по дану, међутим имајући у виду потребе потенцијалних понуђача да
орјентацијоно знају максмални број ноћења по дану, Наручилац је у прилици да једино
определи максимални број ноћења по дану на 90 ноћења са доручком. Највећи обим
услуга се очекује 24. и 25.06.2019. године.

Овај одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Како овај одговор представља измену конкурсне документације Наручилац ће
продужити рок за достављање понуда и о томе објавити обавештење на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

