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Веза: ОП-2/011042

ПРЕДМЕТ:

Одговор на постављенa питањa у вези са јавном набавком услуге посредовања при
смештају, исхрани и превозу чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих
резидената и других лица по позиву а која учествују у реализацији програмских
активности, број: ОП-2/01-1042

Комисија за јавне набавке мале вредности услуге посредовања при смештају, исхрани и превозу
чланова пројектног тима, долазећих и одлазећих резидената и других лица по позиву, број: ОП-2/011042 припремила је следеће одговоре на постављена питања:
1. Услови у вези кадровских капацитета:
а) да најмање 1 лице има завршен курс за међународног путничког агента, а које ће бити одговорно
за извршење уговора и квалитет пружених услуга.
Молим Вас да нам објасните који је курс у питању?
Како се доказује овај услов?
Одговор 1а:
а) У питању је курс 461 – међународни путнички агенти или курс IATA за међународног путничког
агента а као доказ прилажу се сертификати, дипломе или потврде о завршеној обуци.
б) да су најмање 2 запослена оспособљена за рад на резервацији хотела кроз хотелске
резервационе системе.
Да ли је и овај услов потребно доказати кроз приложене сертификате или потврде о завршеној
обуци?
Одговор 1б:
б) На страни 12. Конкурсне документације дефинисано је да се као доказ прилаже сертификати,
дипломе или потврде о завршеној обуци.
2. У упутству понуђачима како да сачине понуду - 13. валута и начин на који мора да буде наведена
и изражена цена у понуди пише:
а) Понуђач у понуди исказује тренутну важећу јединичну цену хотелског смештаја у
иностранству,(ноћење са доручком) у хотелу са 4 звездице, која не може бити мања од 1,00 РСД.
Цена треба да садржи све трошкове који терете предметну набавку (трошкове услуге резервације
боравка, таксе, и сл). Цена се исказује у динарима.
Да ли услуга обезбеђивања хотелског смештаја не може бити мања од 1,00 РСД или како сте
написали цена хотелског смештаја?
Одговор 2а:
а) Услуга обезбеђивања хотелског смештаја не може бити мања од 1,00 РСД нити цена хотелског
смештаја?
б) Понуђач у понуди исказује тренутну важећу јединичну цену хотелског смештаја у хотелу са 4
звездице у Новом Саду ,(ноћење на бази пуног пансиона), која не може бити мања од 1,00 РСД.
Цена треба да садржи све трошкове који терете предметну набавку (трошкове услуге резервације
боравка, таксе, и сл). Цена се исказује у динарима.
Да ли услуга обезбеђивања хотелског смештаја не може бити мања од 1,00 РСД или како сте
написали цена хотелског смештаја?
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Одговор 2б:
б) Услуга обезбеђивања хотелског смештаја не може бити мања од 1,00 РСД нити цена хотелског
смештаја?
3. Да ли се меница за озбиљност понуде предаје приликом подношења понуде, а меница за добро
извршење посла приликом потписивања уговора или се обе менице достављају приликом
потписивања уговора?
Одговор 3:
Меница за озбиљност понуде предаје се приликом подношења понуде, а меница за добро
извршење посла приликом потписивања уговора.
4. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.
Да ли се рачуна крајња најнижа понуђена цена (за све дате услуге) у табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА
СТРАНИ 33. предметне набавке?
Одговор 4:
Узима се у обзир укупно понуђена цена из табеле Рекапитулација.
5. Цене авио карата и хотелског смештаја се дају према доступности и капацитету у тренутку
формирања понуде, јер тренутно нема конкретног захтева са бројем лица и тачно утврђеним
датумом коришћења услуга.
Да ли је у зависности од расположивости хотелских капацитета и авио карата могуће дати другу
цену у односу на цену дату у табели када буде постојао конкретан захтев, односно за тачно одређен
датум коришћења услуга?
Одговор 5:
За сваку конкретну поруџбину наручилац ће захтевати прво понуђене дестинације и цене из
достављене понуде. Само у случају да понуђач докаже да у тренутку поруџбине нису доступне
понуђене смештајне јединице или авио карте, наручилац ће давати инструкције и сагласност за
сваку конкретну поруџбину. Наручилац задржава право, да у тренутку стручне оцене понуда,
затражи доказ о начину дефинисања цена у достављеној понуди.
6. Ко потписује потврду о реализацији закључених Уговора/оквирних споразума која је у саставу
образца 1 . Референтна листа? Да ли је потписујемо ми или Правна лица која су користила наше
услуге?
Одговор 6:
Потврду о реализацији закључених Уговора/оквирних споразума која је у саставу образца 1 .
Референтна листа потписују правна лица која су користила услуге понуђача.
7. На свакој страни се захтева печат и потпис. С обзиром да је промењена правна регулатива и да
печат више није потребан, да ли и даље остајете при истом?
Одговор 7:
Захтева се печат и потпис свих образаца у оквиру Конкурсне документације.
8. Да ли се подносе копије или оригинали неопходне документације, посебно документација везана
за учешће у поступку јавне набавке из за члана 75. (став1-4).
На појединим местима у конкурсној документацији се наводе да су у питању копије, а на појединим
местима није назначено.
Одговор 8:
Уз понуду се достављају копије докумената. Наручилац задржава право да затражи на увид и
оригинале докумената.
Комисија за јавне набавке
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