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Београд
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Питања и одговори за јавну набавку услуге посредовања при куповини авио карата,
хотелског смештаја и осигурања за потребе службених путовања запослених у НБС,
ЈНМВ 1/2016.
Питања :
1. Као резервни критеријум за доделу уговора навели сте ,,Већи број потписаних уговора
са корисницима јавних средстава“.
Овако одређен елемент критеријума није у складу са чланом 84. став 2. Закона о јавним
набавкама, односно не стоји у логичкој вези са предметом јавне набавке.
У наставку је доказ.
http://www.kjn.gov.rs/nacelni-pravnistavovi/182/8.+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+27.12.2013.+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B8%D0%BD%D0%B5++9.+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+%28%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD+85.+
%D0%97%D0%88%D0%9D2012%29.html
Молимо вас да извршите измену конкурсне документације, исправите наведене
неправилности, у складу са Законом о јавним набавкама и начелним ставовима
Републичке комисије, у супротном бићемо приморани да уложимо захтев за заштиту
права.
Одговор: Комисија за спровођење поступка јавне набавке извршиће Измене
конкурсне документације у складу са ставовима Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки.
Питање
Страна 9/36 конкурсне документације, додатни услови, захтевано је да понуђач као услов
за учешће у поступку има преко 20.000 издатих карата у 2015 години што се доказује БСП
извештајем. На овај начин могућност учествовања у поступку сведена је на једну или две
агенције које послују на нашем тржишту и на овај начин је укинуто основно начело
конкуретности. Молимо Вас да образложите овакав услов и још једном размотрите овај

услов и конкурсну документацију измените на начин да у поступку могу учествовати све
заинтересоване агенције које испуњавају основне услове за учешће у поступку јер је
овакво условљавање у супротности са актуелним законом о јавним набавкама.
Одговор:
Наручилац не поседује сазнање о чињеници колико који Понуђач има продатих авио
карата у временском периоду који се тражи конкурсном документацијом, међутим
Наручилац има сазнања да Понуђачи имају одређене бенефиције код свих авио
компанија и резервационох система уколико имају већи број издатих карата, па
самим тим могу дати повољнију понуду Наручиоцу у смислу нижих понуђених цена
авио карта.
Тиме Наручилац остварује начело ефикасности и економичности у складу са чланом
9. став 2. Закона о јавним набавкама јер је ,,Наручилац дужан да обезбеди да се
поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на начин
прописан овим законом са што мање трошкова за поступак и ИЗВРШЕЊЕ јавне
набавке“.
2. Страна 9/36 конкурсне документације, додатни услови, захтевано је да понуђач у својој
компанији има запослено 15 радника, од којих 5 имају положен курс за међународног
путничког агента. На овај начин опет је повређено основно начело конкуретности и
одабир агенција је сведен на само неколико на тржишту а свима је познато да за овај обим
посла није потребна тражена радна снага са оволико квалификација што се потврдјује
конкурсним докумнтацијама свих осталих наручилаца а из области која је предмет ове
јавне набавке. Молимо Вас за образлозење и измену конурсне документације уз смањење
захтеване радне снаге како би сви заинтересовани могли учествовати у поступку.
Одговор:
Наручилац жели да обезбеди добру реализацију уговора квалитетном кадровском
структуром запослених код Понуђача са одговарајућим нивоом знања и
квалификационом структуром. Међутим имајући у виду вредност јавне набавке
Наручилац ће приликом измене конкурсне документације размотрити могућност
смањења броја радно ангажованих лица као додатни услов, а да се тим смањењем не
угрози жељени квалитет реализације уговора.
3. Страна 10/36 конкурсне документације, додатни услови, захтевано је да понуђач
достави извештај "СЦОРИНГ" који издаје агенција за привредне регистре. Молимо Вас за
образложење оваквог услова, посебно што до сада није захтеван од стране наручилаца у
Републици Србији, као и за информацију шта овај извештај гарантује наручиоцу, обзиром
да изискује велике трошкове за понуђаче. Како би обезбедили да у овом поступку могу
учествовати све заинтересоване стране молимо Вас да уместо овог извештаја у конкурсној
документацији захтевате извештај БОН ЈН који такође издаје АПР и до сада је тражен у
свим сличним поступцима.
Одговор:

Чланом 61. став 1. Закона о јавним набавкама регулисано је да је Наручилац дужан
да припреми конкурсну документацију тако да Понуђачи на основу ње могу да
припреме прихватљиву понуду, а чланом 76. Закона о јавним набавкама регулисано
је да Наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у
погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек кад је то
потребно имајући у виду предмет јавне набавке.
Комисија за спровођење јавне набавке је размотрила примедбу понуђача и заузела
став да је у конкретном случају, с обзиром да је у питању јавна набавка мале
вредности, да се понуђачу не исплаћује аванс, да се плаћање врши сукцесивно на
основу испоручене авио карте са ваучером за хотелски смештај у року не дужем од 45
дана, менична изјава за добро извршење посла са картоном депонованих потписа
довољно средство финансијског обезбеђења уговора.

Београд, 07.03.2016. године
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