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СВИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-54/2014-1 – набавка
услуга организовања форума, семинара и радионица у циљу реализације пројекта
„Чиста животна средина за бољи живот” програма „Exchange 4“.
Поштовани,
На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12)
достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-54/2014-1 - набавка услуга
организовања форума, семинара и радионица у циљу реализације пројекта „Чиста животна
средина за бољи живот” програма „Exchange 4“.
Питање 1.
Занима нас да ли је од велике важности да учесници буду смештени тачно на
локацијама где се семинари, форуми, радионице и организују. Исто тако да ли постоји
нека алтернатива када је Бабушница у питању тј. да ли се слажете да се организује
радионица у Пироту или на некој другој локацији која може одговорити траженим
захтевима.?
Одговор: Форум, семинари и радионице су једнодневни тако да није потребно
обезбеђивање смештаја, морају се организовати на локацијама које су наведене у
конкурсној и нису дозвољене алтернативе.
Питање 2.
Уколико је могуће молимо Вас да нам доставите и укупан број учесника ?
.

Одговор: Укупан број учесника је наведен у конкурсној документацији и износи:
- 30 учесника на форуму
- 20 учесника на сваком семинару
- 15 учесника на свакој радионици.
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Питање 3.
Можете ли нам прецизирати датум дешавања?
Одговор: Није могуће дефинисати тачан датум дешавања због самог процеса
спровођења јавне набавке и потписивања уговора као и обавеза тренера који ће бити
ангажовани тако да ће се форум, семинари и радионице одржати у периоду од краја
септембра 2014.године до краја јануара 2015.године.

Питање 4.
Да ли је потребно организовати превоз учесника по местима Димитровград,
Бабушница, Стара Планина из Београда или од места где би били смештени до места где
се предавања организују?
Одговор: Није потребно ораганизовати превоз учесника, превоз обезбеђује
наручилац.
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