РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
02 Број: 404-1482-5/2016-4
Београд, 19. септембар 2016. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) достављамо
ОДГОВОР
на питања/напомене у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга
посредовања при куповини авионских карата за потребе службених путовања у
иностранство,
јавна набавка број 1/2016
Питање: 1
Остали смо ускраћени дела одговора на питање постављено 02.09.2016. па га поствљамо
поново.
Као начин за доделу уговора предвидели сте следеће: „Уколико две или више понуда
имају исту цену и рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок испоруке авио карата (не дужи од 1 сата) у односу на пријем писменог
захтева наручиоца упућеног поштом, мејлом, телефаксом, а у изузетним случајевима
телефоном.“
Остаје нејасно да ли ће се понуде вредновати на основу рока који понуђачи уписују
у образац понуде или ће се као рок испоруке рачунати рок у коме је понуђач доставио
одговор приликом тестирања. Тако нпр. уколико као рок за извршење услуге у обрасцу
понуде понуђач наведе 5 минута, а потом приликом тестирања одговори у року од 10 минута,
да ли је понуда тог понуђача прихватљива и да ли се приликом одлуке о додели уговора као
релевантан узима рок од 5 или 10 минута? Такође, уколико је понуђач А у обрасцу понуде
уписао рок од 5 минута а понуђач Б рок од 10 минута, а при провери понуђач А одговори у
року од 4 минута а понуђач Б у року од 3 минута, којем ће бити додељен уговор?
Питање: 2
У оквиру додатних услова захтевате, цитирамо „Копија дипломе Међународног
удружења авиопревозника (IATA), сертификованог школског центра за Превоз опасних
материја путничким авионом (Dangerous Goods Regulations – DGR) за једног запосленог.“ Да ли
је неопходна искључиво диплома сертификована од стране IATA тренинг центра или је
дозвољено доставити и диплому од тренинг центра за коју је Директорат цивилног
ваздухопловства Републике Србије издао дозволу за добијање поменутог сертификата?
Одговор: 1
Када се у смислу конкурсне документације примени други резервни критеријум
предметне јавне набавке број 1/2016, за случај провере достављених података, наручилац
као меродаван утврђује рок који представља најкраћи временски период у којем понуђач
доставља одговарајући одговор електронским путем у поступку провере, без обзира, на
податак који се односи на рок испоруке карата, који је као такав од стране понуђача
уписан у образац понуде јавне набавке.

Одговор: 2
Наручилац остаје при захтеву прописаном конкурсном документацијом да се као
доказ о испуњености услова кадровског капацитета доставља копија дипломе
(сертификата) Међународног удружења авиопревозника (IATA), сертификованог
школског центра за превоз опасних материја путничким авионом (Dangerous Goods
Regulations – DGR) за једног запосленог.

Комисија за јавну набавку

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговори на питања и појашњења имају карактер сасатавног дела конкурсне документације.

