РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/1-18-04
14. 05. 2018. године
Београд
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 и хотелског смештаја
и превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за потребе Народне
скупштине Републике Србије
ЈН Бр. 1/18
Питање:
1. С обзиром да је критеријум најнижа понуђена цена да ли се цена од 0,00 динара
сматрати прихватљивим, односно да ли понуђач може да понуди цену услуга од
0,00 динара? Уколико не може, молим Вас да прецизније дефинишете која је
најнижа могућа цена коју понуђач може да понуди а да се сматра
прихватљивом.
2. На страници 8 тендерске документације тражи се достављање потврда АПР-а
да је лиценца вазећа, И да је издата након објављивања Позива за подношење
понуде. АПР не издаје такву потврду, да ли је прихватљив извод из АПР-а издат
након објављивања позива?
Одговор:
1. Наручилац је у Позиву за подношење понуда и у Конкурсној документацији
предметне јавне набавке јасно дефинисао да је критеријум за избор
најповољније понуде између свих прихватљивих понуда „најнижа понуђена
цена“. Дакле, за Наручиоца је прихватљива понуђена цена која буде најнижа
међу свим приспелим прихватљивим понудама. Понуђач може понудити било
коју цену која је у његовом интересу уколико је то у складу са његовом
пословном политиком. Наручилац не може одредити најнижу могућу цену јер
би на тај начин ограничио конкуренцију у предметном поступку односно
повредио начело обезбеђивања конкуренције као основно начело у спровођењу
поступака јавних набавки, сходно члану 10. Закона о јавним набавкама.

2. Агенција за привредне регистре – Регистар туризма издаје захтевану Потврду да
је лиценца за организовање туристичких путовања обновљена и важећа. Извод
није прихватљив.

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.

