ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд, Немањина 11
Датум: 10. септембар 2015. године
Предмет: Одговор на питања ЈН 02/2015– одговор 02
Генералном секретаријату Владе, као Наручиоцу у јавној набавци мале вредности
услуга број 02/2015 електронском поштом дана 07. септембра 2015. године у 14:23 часова
обратило се заинтересовано лице и поставило питање:
„Pod tačkom 3.18. Konkursne dokumentacije, u delu Rezervni elementi kriterijuma potrebno je dokazati
dužu prisutnost na tržištu dostavljanjem rešenja i licence izdate od nadležnog ministarstva.
1. Tražena OTP licenca, za organizaciju turističkih putovanja potrebna je ukoliko se agencija bavi
sa dve ili više usluga, na pr. avio i hotel i/ili hotel i prevoz itd. S'obzirom da je predmet konkretne
nabavke samo usluga obezbeđenja avio karata, pa je samim tim IATA licenca, ( licenca
međunarodne asocijacije avio prevoznika), jedina merodavna, validna licenca za potvrdu
traženog uslova. Molim da preformulišete kriterijume u skladu sa tim.
2. Takođe, u tački 3.18, molim precizirajte kako vrednujete rezervne kriterijume ili bar redosled
eliminatornih kriterijuma, jedan po jedan (duža prisutnost na tržištu, poslovni prihod od prodaje
i samostalna ponuda), jer vam se dva i tri različita kriterijuma nalaze pod istom tačkom, pa
samim tim nije sve transparentno.
3. Takođe pod tačkom 3.18., rezervni kriterijum „prioritet u rangiranju imaju ponuđači koji
samostalno ispunjavaju uslove u odnosu na zajedničke ponude“ je izrazito diskriminatorski i
predstavlja osnov za pokretanje postupka zaštite prava ponuđača, jer se članom 80. i 81. Zakona
o javnim nabavkama u potpunosti reguliše nastupanje u ponudi sa podizvođačem, kao i u
zajedničkoj ponudi, bez bilo kakve razlike u vrednovanju ponude u odnosu na samostalne.“.

Генерални секретаријат Владе, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), на захтев заинтересованог лица за
давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за
предметну јавну набавку добара, доставља следећи
ОДГОВОР
1. У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и
14/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и чланом 10. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Наручилац је јасно
одредио доказе који су потребни да би се доказала присутност на тржишту.

2. У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку услуга део 3.18.
РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА мења се и гласи:
„Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену услуге уговор ће
бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок плаћања (који не може
бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана).
Уколико две или више понуда и по овом критеријуму буду једнаке, понуде се
рангирају према испуњености следећих критеријума:
1. дужа присутност на тржишту у обављању делатности која је предмет
јавне набавке, која се доказује достављањем решења и лиценце издате од
стране надлежног министарства и да је остварио већи пословни приход
од продаје (АОП 201), исказан у годишњем финансијском извештају за
2012, 2013 и 2104. годину.
У случају подношења заједничке понуде узимају се подаци носиоца уговора
из заједничке понуде.
2. У случају да две или више понуда и по овом критеријуму буду једнаке
приоритет у рангирању имају понуђачи који самостално испуњавају
услове у односу на заједничке понуде.
Напомена: уколико наручилац буде имао сумњу у достављене податке пре
доношења коначне оцене понуда, наручилац задржава право да провери
тачност навода из достављених понуда.„
Имајући у виду измене конкурсне документације које су учињене овим
одговором, Комисија за јавну набавку ће припремити и објавити Измене и
допуне Конкурсне документације у складу са овим одговором.
3. Наручилац сматра да групи понуђача није онемогућено да учествују у предметној
јавној набавци, а утврђени резервни критеријум се примењује тек по примени свих
осталих резервних елемената критеријума.

