
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
   03 Број: 404-8/1-16-08
    1. 03. 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.  Како је рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај  један од
критеријума за доделу уговора интересује нас да ли је неопходно рок изразити у целим
минутима без децимала јер се у супротном отвара могућност да агнеције нуде рокове у
хиљадама, милијардитим деловима минута?

Одговор:

1.  У  Позиву за подношење понуда који је објављен дана 5.02.2016. године, Наручилац је
дефинисао да је критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

У  Конкурсној документацији предметне јавне набавке на страни 19.  у тачки  5.20   и 5.21
Упутства понуђачима како да сачине понуду наведено је следеће:

„ 5.20  Врста критеријума за закључење оквирног споразума
Избор најповољније понуде између свих прихватљивих понуда  извршиће се применом критеријума
''најнижа понуђена цена''.

5.21 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу Oдлуке о
закључењу Оквирног споразума  у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Критеријум за закључење оквирног споразума  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 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/резервације за хотелски
смештај (не дужи од 30 минута) у односу на пријем писменог захтева наручиоца (упућеног
поштом, мејлом, телефаксом).
Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке авио карата/резервације за
хотелски смештај, Наручилац ће извршити проверу на начин описан у тачки 5.14.3 овог
Упутства.“



Наручилац је дефинисао само максималан рок испоруке приликом сачињавања конкурсне
документације, а све у циљу да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу
конкуренцију с обзиром да наручилац не сме да ограничи конкуренцију, да користи
дискриминаторске услове и да је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди
једнак положај свим понуђачима, сходно чл. 10. и 12. Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац је дужан да у складу са чланом 84. став 4. Закона о јавним набавкама одреди
елементе критеријума, односно начин на основу којих ће доделити уговор у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, што је наручилац и учинио.
У овој фази поступка, наручилац не може да утврди да ли ће понуђачи понудити рок испоруке
који је неразуман или лажан, али је зато наручилац у тачки 5.14.3 Упутства понуђачима како да
сачине понуду навео следеће:
„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 e-mail  који је
понуђач навео у Обрасцу понуде.“
У Обрасцу понуде, Наручилац је такође навео:
„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. Детаљно објашњење о начину
на који ће се изршити евентуална провера рока изршења услуга у предметној јавној
набавци дато је у поглављу V Конкурсне документације, у Упутсву понуђачима како да
сачине понуду, тачка 5.14.3.“

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 на начин описан у Конкурсној документацији предметне јавне
набавке.

                                                                                               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.
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