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Предмет: Одговор на Захтев за додатним информација или појашњењима за поступак
јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 5/2019 услуга – извођење наставе у природи и
екскурзије за школску 2019/2020. годину у 10 партија, који је наручиоцу упућено
путем E-maila дана 2.10.2019. године

У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама ( Сл.гл.РС бр.124/12, 14/15,68/15), у вези са
јавном набавком мале вредности Услуге - извођење наставе у природи и екскурзије за
школску 2019/2020. годину у 10 партија. Број ЈНМВ - 5/2019, комисија за јавну набавку
наручиоца даје следећи одговор на постављено питања потенцијалног понуђача:

1. Питање: Број одељења за сваки разред (партију), односно број одраслих
(наставници и вођа пута)

Одговор на постављено питање:

•

1.разред; ( два одељења) 2 учитеља + вођа пута

•
•
•
•

2.разред; ( два одељења) 2 учитеља + вођа пута
3.разред; ( три одељења) 3 учитеља + вођа пута
4.разред; ( три одељења )3 учитеља + вођа пута
издвојена одељења: (Сврачковци , Мајдан, Враћевшница , Доња Врбава и
Горња Црнућа) 6 учитеља + вођа пута
5. разред; 4 наставника + вођа пута + персонални асистент
6. разред; 4 наставника + вођа пута
7. разред; 4 наставника + вођа пута
8. разред; 4 наставника + вођа пута

•
•
•
•

2. Питање: Партија 7 – екскурзија ученика V разреда:

Карађорђев конак у
Тополи је део задужбине Краља Петра Првог и као такав нема посебну цену улазница, већ
се плаћа комплет који подразумева све објекте,за које реално нема времена, јер је згуснут
програм.
Одговор на постављено питање: због згуснутог програма избацити Смедерево, а посетити

у Тополи све објекте који улазе у цену улазнице.

3. Питање: Партија 8: екскурзија ученикаVI разреда – посета локалитету
Ђавоља варош стоји у програму, али је нема у набројаним улазницама.

Одговор на постављено питање: потребне су улазнице за Ђавољу варош

4. Питање: Партија 9: екскурзија ученикаVII разреда – пише Гамзиград, да ли се
то односи на посету локалитету Феликс Ромулијана?

Одговор на постављено питање: посета Гамзиграду односи се на посету локалитету

Феликс Ромулијана.
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