НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Број : 11188
Датум:13.12.2019.године
Београд
Француска 3
Јавна набавка број 32/2019
Предмет: Захтев за појашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности набавка услуга хотелског смештаја са 4 звездице, хотел или гарни хотел, број
јавне набавке 32/2019
Питање:
„У законом предвиђеном року подносимо овај Захтев за додатним информацијама и
појашњењима (члан 63.став 2.3акона о јавним набавкама) у поступку јавне набавке мале
вредности број 32/2019, и то дела услова за предметну јавну набавку у ком је као услов
поставлена удаљеност хотела од Народног позоришта максимално до 500 метара, уз
образложење да .је обавеза Народног позоришта, а да би уметници били у могућности да
публици у Београду пруже свој уметнички максимум да им обезбеди најбољи могући
пријем, смештщј и релацију до зграде Народног позоришта у Београду. Даље је наведено
да је у честим комуникацијама са гостујућим уметницима од Народног позоришта
захтевано да уметници буду смештени у непосредној близини Народног позоришта како
би избегли коришћење превозних средстава, да током реализације проба и учествовања у
представама коришћење разних облика превоза у непознатом граду код њих изазива
стресну ситуацију у мери која утиче на ниво уметничке интерпретације, а код оперских
певача може довести до проблема са гласом, као и да су од уметничких великана из
иностранства добили одредницу да је за њих удаљеност до 500 метара одговарајућа да се
може без последица препешачити до зграде Народног позоришта у Београду.
Ваше објашњење зашто баш 500 метара није јасно. Ако је објашњење као сте навели у
конкурсној документацији да су уметници значајно осетљиви на физичке услове и
околности које утичу на квалитет професионалног израза и наступа пред публиком, да
треба да се избегне коришћење превозних средстава, да коришћење разних облика превоза
у непознатом граду код њих изазива стресну ситуацију у мери која утиче на ниво
уметничке интерпретације, а код оперских певача може довести до проблема са гласом,
исто не представља објективну потребу и није у логичкој вези са предметом јавне набавке,
јер би онда било логично и објективно да уметници буду смештени у хотелима са 5 *
Имајући у виду да се позивате на то да сте добили смернице од уметника, потребно је да
нам појасните да ли сте уметнике питали да ли им ”баш” 500 м одговора или сте их питали
да они сами наведу која је то раздаљина за њих прихватљива да би могли да дају свој
максимум на сцени.
Потребно .је да појасните и колико сте уметника то питали. Да ли све који планирају да
дођу и ако не којим критеријумом сте се руководили кога ћете питати за мишљење, као и
да ли поседујете писану коресподанција са уметницима о овом питању.
У колико је ваше питање било да ли је 500 м одговарајућа удаљеност, онда став
Републичке комисије које наводите у конкурсној документацији није применљиво на
конкретну ситуацију.

