Наручилац
Културни центар Београда
Кнез Михаилова бр. 6
Датум: 01.03.2019. године
Деловодни број: IX-9-622
ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности услуга – услуге хотелског смештаја у земљи, број јавне
набавке 1.2.4/2019

Дана 28.02.2019. године примљен је, електронским путем, захтев за додатним
информацијама и појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне
набавке.
Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у
предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде (поглавље VI, тачка 19.), дана
01.03.2019. године Комисија даје следећи:
ОДГОВОР
Питање :
Molim za pojašnjenjem jednog dela konkursne dokumentacije za JNMV 1.2.4./2019.
5.1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
2.1.;Да располаже довољним техничким капацитетом за учешће у поступку предметне
јавне набавке и то:
- да је власник или закупац захтеваног хотелског смештаја;
- да располаже са минимом 50 соба, рестораном (јела интернационалне и домаће кухиње) и
баром (капацитет минимум 50 гостију),
- да има обезбеђен паркинг у оквиру хотела;
- да располаже видео надзором објекта и паркинга;
- да има собе за пушаче,
- да има собе са могућношћу увођења кућних љубимаца;
- да има Wellnes центар Да ли је поседовање Wellnes centra обавезан саставни део хотела као Понуђача или
Wellnes centar као посебни привредни сбјекат може бити подизвођач групи Понуђача?
Одговор:
Поседовање Wellnes centra јесте обавезан саставни део хотела Понуђача, дакле исти мора бити
у оквиру јединствене зграде за који понуђач нуди услугу.
Сви наведени елементи се односе на један хотел као целину-у оквиру јединствене зграде за
коју понуђач нуди услугу, дакле:
Неопходно је да понуђач буде власник или закупац хотелског смештаја односно хотела који
нуди, да понуђени хотел располаже са минимом 50 соба, рестораном (јела интернационалне
и домаће кухиње) и баром (капацитет минимум 50 гостију), да понуђени хотел има обезбеђен
паркинг у оквиру хотела, да понуђени хотел располаже видео надзором објекта и паркинга, да

има собе за пушаче и собе са могућношћу увођења кућних љубимаца и да понуђени хотел има
Wellnes центар у хотелу.
Напомињемо да сваки понуђач из групе понуђача мора самосталнo испунити додатне услове.
Комисија за јавну набавку
у поступку јавне набавке мале вредности услуга –
број јавне набавке 1.2.4/2019
образована Решењем бр. IX - 9 – 552 од 22.02.2019. године

