РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/8-20-4
29.06.2020. 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 – Услуге резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског
смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и
одржавања међународних конференција, ЈН 8/20

Питање:

„Поштовани,
Молимо Вас за појашњење тендерске документације односно разлога потписивања оквирног
споразума и појединачног уговора о јавној набавци са једним понуђачем, а за које је неопхоодно
средство финансијског обезбеђења за оба модела споразума односно уговора имајући у виду да
је у тендерској докумнетацији наведено да се оквирни споразум потписује на период трајања од
2 године.
Са наведеног, Подносилац предлаже да још једном преиспитате постављени услов.“
Одговор:

У предметном поступку јавне набавке, у складу са тачком 12. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Службени гласник РС'' 86/15 и 41/2019), Наручилац је Конкурсном
документацијом одредио средство финансијског обезбеђења којим добављач обезбеђује
испуњење својих обавеза, као и испуњење уговорних обавеза, и то средство финансисјког
обезбеђења у оквирном споразуму и средство финансијског обезбеђења приликом закључивања
појединачних уговора, будући да оквирни споразум, као и сваки појединачни уговор представља
посебан правни посао.
Циљ средства обезбеђења за оквирни споразум је да Наручилац обезбеди да Добављач на
позив Наручиоца приступи закључивању појединачних уговора, под условима и на начин
дефинисан оквирним споразумом, односно свих обавеза Добављача на начин и под условима
како је утврђено оквирним споразумом, док средством обезбеђења појединачних уговора
Наручилац обезбеђује извршење уговора од стране Добављача, односно уговорних обавеза на
начин како је уговорено.
Сходно наведеном, Наручилац остаје у свему наведеном у конкурсној документацији у поступку
јавне набавке, што се односи на горе наведени захтев.

Koмисија за јавну набавку

