Република Србија
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Београд, Бирчанинова 6
Број: 404-02-31/4/2016-02
Датум: 19. април 2016. године

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ: Прва измена конкурсне документације и одговор на захтев за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо прву измену конкурсне
документације и одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама
или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале
вредности чији су предмет услуге агенције за посредовање при куповини авио карата,
редни број јавне набавке ЈНМВ/9-2016.
Питање 1: „Како сте изменом конкурсне документације ЈНМВ/8-2016 за хотелски
смештај елиминисали додатни услов који се тиче стандарда ИСО 9001, замолили
бисмо вас да исто учините и за резервацију авио-карата на страни 30, ставка број 5 у
оквиру обрасца о испуњењу услова из члана 75.и 76. ЗЈН.“
Одговор 1: У вези са напред наведеним следи измена конкурсне документације, тако
што се у обрасцу изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за учешће у поступку
јавне набавке брише тачка 5) да понуђач има успостављен систем менаџмента
управљања квалитетом ISO 9001 за област која је предмет јавне набавке. Измењен
образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за учешће у поступку јавне
набавке у прилогу је овог одговора.
Питање 2: „Како је цена услуге посредовања при куповини авио карата основни
критеријум за оцену понуда да ли ће понуђана цена за услугу посредовања од 0 дин
бити прихватљива или мора да се искже износ изнад 0 дин с обзиром да је Уговор о
јавним набавкама теретан уговор?“
Одговор 2: Сходно одредбама члана 21. став 1. тачка 20) Закона о заштити потрошача
("Сл. гласник РС", бр. 62/2014), понуда понуђача који понуди цену услуге од 0 динара,
биће одбијена као неприхватљива.
Питање 3: „На страни 16. Конкурсне документације у оквиру елемента критеријума за
доделу уговора пише да у случају истог понуђеној рока плаћања, као најповољанија
биће изабрана понуда понуђача који понуди дужи рок важења понуде. Искуство са
претходних тендера нам је покатзало да се ради о врло проблематичном критеријуму с
обзиром да се уговор закључује на годину дана а агенције су када је овај критеријум у
питању нудли нереалне рокове попут 1000 дана, 1.000.000 па и више дана што
сматрамо да је бесмислено. Неки тендери су због овог критеријума били обуствљени.
Наш предлог је да елиминишете овај критеријум или дефинишете горњу границу рока
важења понуде.“

Одговор 3: У вези са напред наведеним следи измена конкурсне документације, тако
што на страни 16 конкурсне документације, у делу „Елементи критеријума на основу
којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом“, уместо
„Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају и истог
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок важења понуде. У случају и истог понуђеног рока важења понуде,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребањем
(Комисисјким извлачењем цедуљице са називом понуђача, из кутије, у присуству
понуђача).
треба да стоји:
„Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају и истог
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
има већу вредност реализованих услуга исте или сличне врсте као што је предмет ове
јавне набавке. У случају и исте понуђене вредности вредности реализованих услуга
исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који буде извучен жребањем (Комисијким извлачењем
цедуљице са називом понуђача, из кутије, у присуству понуђача)“.
У вези овог додатног елемента критеријума, понуђачи су у обавези да у обрасцу изјаве
о испуњавању услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке, упишу
вредност реализованих услуга. Измењен образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75.
и 76. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке у прилогу је овог одговора.
Питање 4: „На страни 5. у оквиру додатних услова захтевате минимум 3 лица која
имају курс за међународног путничког агента. Да ли искључиво мислите на курс 4.6.1.
или било који одговарајући ИАТА курс (Амадеус, Галилео, Wорлдспан, итд)? Желимо
да Вам скренемо пажњу да се подједнаки ниво знања стиче на курсевима за обуку на
Галиело, Амадеус, Wорлдспан резервационим системима тако да би инсистирање само
на курсу 4.6.1. било дискриминишуће. Молимо Вас да дефинишите који се
сертификати прилажу.“
Одговор 4: Испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета, понуђач
доказује достављањем и копије сертификата за међународног путничког агента
(Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan или други одговарајући ИАТА курс) за најмање три
радно ангажована лица.
С обзиром на то да је прва измена конкурсне документације, извршена шест дана пре
истека рока за подношење понуда, Наручилац продужава рок за подношење понуда до
28. априла 2016. године до 10:00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се 28. априла
2016. године са почетком у 10:30 часова
Ова измена представља саставни део Конкурсне документације.
Измењена страна конкурсне документације (страна број 30) у прилогу је овог дописа.
Наручилац ће обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ/9-2016

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач

_____________________________________________ у поступку јавне

набавке број: ЈНМВ/9-2016, Услуге агенције за посредовање при куповини авио карата,
испуњава услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 76. ст. 2. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач је у предходне три године, до дана објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, реализовао најмање три услугу исте или сличне
врсте као што је предмет ове јавне набавке, у вредности од _____________ динара
без ПДВ;
5) Понуђач по основу радног односа или рада ван радног односа, у тренутку
подношења понуде, (уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених
послова, уговор о допунском раду или други уговор који је правни основ
ангажовања од стране понуђача), располаже са минимум три лица која имају
завршен одговарајући курс за међународног путничког агента (Amadeus, Galileo,
Sabre, Worldspan или други одговарајући ИАТА курс) и која ће бити одговорна за
извршење уговора и квалитет пружених услуга.
Датум
_______________

Печат и потпис овлашћеног лица
_________________________________

