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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 114/12,
14/15 и 68/15),
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Објављује и доставља
И Н Ф О Р М А Ц И Ј У бр. 1
Питања:

складу са чланом 63. став 2. и чланом 149. став 3. Закона о јавним набавкама
указујемо Вам на следеће недостатке и неправилности које садржи Конкурсна
документација у поступку јавне набавке услуге посредовања у обезбеђењу
авио карата ЈН МВ 1/2016.
На страни 13 конкурсне документације, као елементе критеријума за доделу
уговора, између осталих, навели сте следеће:
Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок
плаћања не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана.
Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке авио-карата (не може бити краћи од 1 сат
ни дужи од 24 сата) у односу на пријема писменог захтева наручиоца (упућеног поштом,
мејлом, телефаксом).

Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке, уговор
ће се доделити понуђачу чија је понуда раније примљена код
наручиоца.

Овако дефинисан елемент критеријума ко је први доставио понуду није у
складу са Законом о јавним набавкама.
Чланом 85. Закона о јавним набавкама предвиђени су критеирјуми за
оцењивање понуда, док је чланом 94. Регулисан рок за подношење понуда, те
је предвиђање елемената за доделу уговора понуда која је примљена раније
код наручиоца, када је рок за достављање понуде одређен у позиву за
подношење понуда, нелогично и дискриминишуће, те супротно члану 76, став 6
Закона о јавним набавкама, а понајвише нема везе са предметом јавне набавке
а то је усулуга посредовања при резервацији авио карата Као елементе

критеријума економски најповољнија понуда из члана 85. став 2. Закона о
јавним набавкама наручилац може да користи само оне елементе који се
односе на извршење конкретног уговора о јавној набавци.

Молимо вас да извшите измену конкурсне документације и то тако да
избришете поменути резервни критеријум који није у складу са Законом о
јавним набавкама у супротном бићемо приморани да уложимо захтев за
заштиту права.
Одговори:

У потпуности прихватамо Ваш захтев и обавештавамо Вас да ће бити измењена конкурсна
документација као и то да ће бити продужен рок за подношење понуда.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Данијел Ваштанг

