На основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Акредитационо тело Србије упућује:

позив
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац: Акредитационо тело Србије, Влајковићева 3 / V спрат, 11000 Београд
2. Интернет адреса: www.ats.rs
3. Врста наручиоца: Јавна установа
4. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
5. Врста предмета: услуге
6. Предмет јавне набавке: ЈН 02/2018– Услуге обезбеђења авио карата за службена
путовања у иностранство.
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
604000- Услуге авио-превоза
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде у предметној набавци извршиће се на основу
критеријума „Најнижа понуђена цена“ .
У случају да два или више понуђача понуде исту укупну цену за услуге обезбеђења
појединачне повратне авио карте, за службена путовања, повољнијом ће се сматрати
понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке (не краћи од 10 минута нити
дужи од 24 сата).
Уколико два или више понуђача понуде исту укупну цену за услуге обезбеђења
појединачне повратне авио карте и исти рок испоруке, повољнијом ће се сматрати
понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања (не краћи од 10 нити дужи од
45 дана).
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном укупном ценом услуга,
истим роком испоруке и истим роком плаћања, уговор ће бити додељен по систему
жребања. Сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде биће позвани да
присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

9. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке –
www.portal.ujn.gov.rs и сa сајта наручиоца – www.ats.rs.
10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са члановима 75. и 76. Закона о
јавним набавкама. Испуњеност обавезних и додатних услова доказује се на начин
предвиђен чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне
документације.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом, конкурсном
документацијом и техничком спецификацијом која чини њен саставни део.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце из
конкурсне документације и оверава печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуђач подноси понуду непосредно у писарници или препорученом пошиљком на
адресу наручиоца: Акредитационо тело Србије, Влајковићева 3 / V спрат, 11000
Београд, у запечаћеној или затвореној коверти овереној печатом са назнаком „ ЈН
02/2018 – Услуге обезбеђења авио карата за службена путовања у иностранство. НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ”. На полеђини коверте видљиво назначити назив,
адресу и телефон понуђача, као и име особе за контакт.
Благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу наручиоца најкасније
до 20.11.2018. године, до 12 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за
подношење понуда, коју ће наручилац вратити неотворену понуђачу, са назнаком да
је поднета неблаговремено.
11. Место, време и начин отварања понуда:
Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 20.11.2018. године у 12,30
часова, у просторијама наручиоца на адреси Влајковићева 3 / V спрат, 11000 Београд
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу
оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које мора
гласити на особу која присуствује отварању понуда.

13. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда и
објављена на Порталу јавних набавки и на сајту АТС у законском року.
14.Лице за контакт: Биљана Вукашиновић Васиљевић, biljana.vukasinovic@ats.rs,
тел: 011/313 09 59
М.П.
Акредитационо тело Србије
Комисија за ЈН услуга р.бр. 02/2018

