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НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку услуга-услуга ресторана 
Шифра: ЈНМВ 7/2017 
Број: 05-23/8 
Датум: 14.09.2017. године 
Нови Сад 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 
Питање понуђача: 
 На основу члана 63 ЗЈН, као потенцијални понуђачи молимо за додатним појашњењем 
конкурсне документације,односно  указујемо на уочене недостатке. 
Молим наручиоца да нам објасни и образложи следеће: 

1. Шта наручиоц подразумева под прикладним музичким програмом и шта значи 
музички састав од најмање три члана? Молим детаљније објашњење. 

Одговор: Имајући у виду да се свечани пријем са ручком организује за волонтере Црвеног 
крста Новог Сада у оквиру обележавања акције „За сунчану јесен живота“ (акција 
посвећена старијим људима) прикладан музички програм подразумева избор музике која 
је блиска старијим људима који су и гости ове свечаности. Музички састав од најмање три 
члана подразумева два музичара на инструментима и једног певача или певачицу. 

2. Ко сноси трошкове музичара? 
Одговор: У тачки 2. конкурсне документације, на страни 26. у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 
јасно и недвосмислено је наглашено шта све спада у додатне трошкове потенцијалних 
понуђача, између осталог и: „Понуђач се обавезује да за време извршења услуга које су 
предмет ове набавке обезбеди прикладан музички програм који ће изводити музички 
састав од најмање три члана.“ 

3. Шта се подразумева под обезбеђивање и послуживање добитника награда?  
Ничег овог у обрасцу понуде нема!!! 
Одговор: У тачки 2. конкурсне документације, на страни 26. у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 
јасно и недвосмислено је наглашено шта све спада у додатне трошкове потенцијалних 
понуђача, између осталог и: „Понуђач се обавезује да за време извршења услуга које су 
предмет ове набавке обезбеди и послужење за добитнике награда, извођаче културно-
уметничког програма и представнике медија (слано и слатко послужење – грицкалице, 
кекс и слично, сокови и минерална вода).“ 

4. Да ли наручиоц тражи 2 сале, једну за 80 људи и то од 200мкв а другу од 80мкв? 
Одговор: У тачки 2. конкурсне документације, на страни 26. у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ  
између осталог, предвиђено је следеће:  
„Понуђач мора да располаже адекватним простором за пријем гостију и то: 
- Салом величине минимум 200 м2 са капацитетом за смештај 80 гостију и простором за 

извођење културно-уметничког програма; 
- Салом величине минимум 80 м2 са капацитетом за смештај 50 деце добитника награда 

у пратњи родитеља, учесника куклтурно-уметничког програма и представника 
медија;“ 
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5. Како је наручиоц замислио да у 80мкв стави 50 деце у пратњи родитеља, што би 
износило минимум 100 душа? 

Одговор: Укупан број деце, родитеља, учесника куклтурно-уметничког програма и 
представника медија је 50. 
6. Молим наручиоца да уједно објави и синопсис са планом и програмом у складу са 

чланом 61. како би сви потенцијални понуђачи могли припремити прихватљиву 
понуду. 

Одговор: У тачки 2. конкурсне документације, на страни 25. у делу ОПИС ПРОГРАМА У 
РГАНИЗАЦИЈИ НАРУЧИОЦА наведено је:  

1. „Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу у примереном року достави 
синопсис са планом и програмом који прате организовање свечаног пријема 
наведеног у спецификацији у тачки 2. конкурсне документације; 

2. Наручилац организује изложбу дечијих ликовних и литерарних радова који су 
изложени на 20 самостојећих паноа ширине 1 метар и висине 2 метра ( 
потребно је да дечији радови за сво време свечаног пријема са ручком буду 
изложени у сали у којој су гости); 

3. Наручилац организује доделу награда и прикладан културно-уметнички 
програм по плану и програму свечаног пријема који се и медијски прати 
(потребан адекватан простор за уручење награда, културно-уметнички програм 
и присуство представника медија у сали у којој су гости);“ 

Мишљења смо да сам синопсис ове свечаности не утиче на састављање прихватљиве 
понуде од стране потенцијалних понуђача, који у официјелном делу ове свечаности немају 
посебне обавезе. 
Сам синопсис ове свечаности саставља се тек када Наручиоц поуздано добије потврду 
присуства од стране званица и осталих учесника програма. Из тог разлога је наведено да 
ће синопсис са планом и програмом који прате организовање свечаног пријема изабраном 
понуђачу бити достављен у примереном року. 

7. Када би наручиоц поставио и уклонио изложбу дечијих радова? 
Одговор: У тачки 2. конкурсне документације, на страни 26. у делу РОК ИЗВРШЕЊА 
наведено је: „Рок извршења услуге  из тачке 2. је 26.10.2017. године у периоду од 12 до 18 
часова.“  Из овога јасно и недвосмислено произилази и време потребно за постављање и 
уклањање изложбе дечијих радова, а то је непосредно пре почека и наокон завршетка 
свечаног пријема. 

8. Надаље мислимо да организацију свечаног пријема може и мора да ради 
наручиоц а ресторан да пружи услугу а не како је наведено : Организовање 
свечаног пријема са ручком за волонтере Црвеног крста Новог Сада у оквиру 
обележавања акције „За сунчану јесен живота“ 

Одговор: Сам опис дат у Обрасцу понуде не подразумева да је организација свечаног 
пријема обавеза потенцијалног понуђача. 
Предметном конкурсном документацијом у тачки 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА јасно и 
недвосмислено су дефинисане обавезе потенцијалних понуђача, садржај менија, 
потребног простора и остало, које све улази у цену ове услуге, како би потенцијани 
поонуђачи могли да припреме прихватљиву понуду. 
 
 
 


