Овим путем , у складу са чл.63. ЗЈН ,одговарамо на питања у вези конкурсне
документације за јавну набавку ЈНВВ 1/2014 Извођење екскурзија за ученике у
школској 2015/2016. години
Питања:
1.У документацији се тражи да се уз образац понуде достави и образац структуре цене.
Ја овај образац нисам пронашао .Молим да ми помогнете да овај образац струкуре
пронађем.
2. У документацји се тражи потписивање уговора о бризи за децу, кад се потписује тај
уговор, да ли износ бриге улази у укупну цену коју понуђач нуди, да ли се ту додаје
порез за ПИО и остали порези, ако се убацује износ колики је за домаће а колики за
иностране екскурзије по одлуци савета родитеља.
Одговори-појашњења:
1. Образац структуре цене налази се у конкурсној документацији у оквиру обрасца
понуде и то Образац бр. 2, за сваку партију посебно.Након општих података о понуђачу
налази се део у коме је наведена релација ( дестинација) за ту партију и рубрике ''
Цена екскурзије по ученику без ПДВ-а са свим трошковима'' и '' Цена екскурзије по
ученику са ПДВ-ом са свим трошковима''са празним пољима испод текста које треба
попунити и то је образац структуре цене .
2.У тексту модела уговора, налази се чл. 8. односно 9. ( зависно од партије) чији текст
је следећи:
''Извођач се обавезује да пре започињања екскурзије закључи са наставницима
пратиоцима ученика Уговор о плаћању накнаде за бригу о деци одређене на основу
одлуке савета родитеља Наручиоца о висини накнаде ''
Значи, Уговор се потписује пре започињања екскурзије . Износ накнаде за бригу о деци
не улази у укупну цену коју понуђач нуди. Висина износа накнаде зависи од одлуке
савета родитеља и он се у овом тренутку не зна . Са наставницима пратиоцима
ученика закључиваће се Уговор о делу и плаћа се ПИО и порез а не и доприноси јер су
професори запослени у школи
С поштовањем,
Јасмина Војводић Видановић
службеник за јавне набавке

