
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
   03 Број: 404-8/1-16-06
    17. 02. 2016. године
             Б е о г р а д

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012,14/15 и 68/15)   достављамо

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за
набавку услуга резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и
хотелског смештаја на службеном путовању у иностранству, за потребе Народне
скупштине Републике Србије

 ЈН Бр. 1/16

Питање:

1. „ Под тачком 5.14.3 конкурсне документације пише:
“Напомена: Уколико Наручилац буде имао сумњу у достављене податке, који се
односе на рок извршења услуге, пре доношења коначне оцене понуда, Наручилац
задржава право да провери тачност навода из достављених понуда, сходно члану 93
ЗЈН-а. У том случају, Наручилац ће понуђачима чије понуде буду оцењене као
одговарајуће, а за које се утврди да постоји сумња да може изршити услугу у
понуђеном року, упутити обавештење да ће се извршити тестирање односно провера.
Наручилац ће у обавештењу навести тачан датум провере. Одређеног дана који је
најављен, Наручилац ће упутити захтев за понуду, у исто време, свим горе наведеним
понуђачима, на е-маил који је понуђач навео у Обрасцу понуде.
Време које је меродавно за рачунање рока за изршење услуге је време пријема е-маил-
а.”
У Обрасцу понуде тренутно постоји место за уписивање е-маил-а само у делу “Општи
подаци о понуђачу” где је пракса да се уписује е-маил типа “оффице”.
Замолили бисмо вас да на крају Обрасца понуде, у подацима за две особе које ће бити
задужене за рад са Народном скупштином, доступне 24 х дневно,  измените конкурсну
документацију И на том месту додате И е-маил податке,  поред презимена и броја
телефона.
Молим потврду да ће се евентуално тестирање рока извршења услуге извршити
слањем упита на маил-ове ове две особе са краја Обрасца понуде, доступне 24х дневно.
У супротном, молимо прецизирајте на који е-маил ћете слати упит за тестирање.“



2. „ У моделу Оквирног споразума је наведено:

“НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
Члан 10.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом
набавке, Наручилац, ће позвати Добављача за закључење појединачног уговора.
……
Добављач је дужан да се у року од три дана одазове позиву за закључење појединачног
уговора.
Уколико се Добављач не одазове на позив Наручиоца за закључење уговора,Наручилац
ће активирати средство финансијског обезбеђења.”
Да ли горе наведено значи да ће се за сваку наруџбеницу, тј. авионску карту или
хотелску резервацију, потписивати појединачан уговор?
Молим прецизније објашњење.“

Одговор:

1. Наручилац је, сходно члану 61. став 4. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', број 124/2012,14/15 и 68/15),  и члану 9. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'' број 29/2013,
104/2013) сачинио Образац понуде предметне јавне набавке који садржи податке о
понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима.
Једина званична адреса, како поштанска тако и електронска, односно е-маил
понуђача, садржана је у Обрасцу понуде. Евентуално тестирање рока
извршења предметних услуга Наручилац ће извршити слањем упита на
званичну адресу понуђача из Обрасца понуде.

2. Наручилац је  у члану 4. Модела оквирног споразума јасно дефинисао процењену
вредност оквирног споразума на годишњем нивоу, као и у члану 5. Модела оквирног
споразума,  где је одредио максималну вредност појединачних уговора које ће
закључити, у складу са планираним средствима у финансијском плану Наручиоца.
Наручилац неће закључивати појединачан уговор за сваку авионску карту или
хотелску резервацију.

                                                                                               Комисија за јавну набавку

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


