ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. ЈН 03/2015
Услуге резервације и обезбеђења авио карата за службена путовања у иностранство
за потребе Акредитационог тела Србије
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговоре на
постављена питања:
Питање 1:
„Како сте навели у конкурсној документацији као критеријуме за доделу уговора цену,
доступност нерадним данима, рок плаћања и рок извршења услуге из додсадашњег
искуства вам можемо рећи да ће већи број агенција понудити исте услове и нећете бити
у могућности да окончате поступак јавне набавке. У циљу уштеде и вашег, а и нашег
времена предложили би да уведете још неки додатни критеријум, жребање исл. Како би
могли да извршите избор агенције.“
Одговор:
Наручилац је у Измени и допуни конкурсне документације од 08.09. 2015., у тачки 17.
навео
: ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
У тачки 18. : 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
Уколико постоје две или више понуда са истом ценом биће изабрана понуда понуђача
који је доступан током нерадних дана. Ако понуђачи са истом ценом назначе да ће бити
доступни и нерадним данима, биће изабран онај понуђач који је понудио дужи рок
плаћања. Уколико два или више понуђача имају исту цену, доступност нерадним
данима, и исти рок плаћања, биће изабран понуђач који је дао бржи рок извршења
услуге.
Питање 2:
Како сте навели у конкурсној документацији да ће се испорука карата вршити на дату
адресу, молим вас да ми наведете да ли ћете остати при том захтеву јер је досадашња
пракса била да се карте, као електронски документ, достављају путем е-маила“

Одговор:
У Измени и допуни конкурсне документације од 08.09. 2015. - Образц 4. –
Спецификација услуга, на 28/31 страни, дато је:
9. начин доставе авио карата је и-мејл: sandra.arsenovic@ats.rs (или други по
налогу наручиоца), а уколико није могуће путем и-мејла, непосредно на
адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови
Београд.
Измена и допуна конкурсне документације и Позива за подношење понуда за јавну
набавку м.в. р.бр.3/2015 Услуге резервације и обезбеђења авио карата за службена
путовања у иностранство за потребе Акредитационог тела Србије објављени дана
08.09.2015.године на Порталу јавних набавки и на Сајту Акредитационог тела Србије у
свему остају непромењени.
С поштовањем,
Комисија за ЈН м.в. 3/2015

