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Број : 1-02-4042-11 / 15-7
Датум: 11.03.2015.

Београд
HRG „Serbia & Montenegro"
BT Pegrotour d.o.o.
Топличин венац 19-2,1
11 000 Београд
Србија
„ТТИ предузеће за трговину и туризам доо"
Теразије 16/5, Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за JR број 1-02-4042-11/15
Ha основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени зактеве за
додатним појашњењима бр. 1-02-4042-11/15-5, и бр. 1-02-4042-11/15-6 од 10.03.2015. године,

које су поднели „HRG Serbia&Montenegro", u „ТТИ предузеће за трговину и туризам доо", из

Београда.
Питање:
„Обра ћам о cc y вези са референцама за јавну набавку 1-02-40 4 2-11/15. Нснгiге, на
крају конкурсне докум ентагуије везано за референце стоје потврде 0 референц а..иа. Ло с јпоји
потврда за смештај у иностранству a за авио карте, anu не U за смештај у земљи. Да nuje
no среди грешка? "

o Д Г 0 B 0 Р: Ha страни 49. Конкурсне документације датје образац Потврде о извршеним
услугама за yen yry хотелског смештаја у зем љ и a иностранству, тако да исти може да се
искористи као доказ референци за Партију I- Посредовање при резервацији хотелског
смештаја у земљи, и за Партију II - Посредовање при резервацији котелског смештаја у
иностранетву, јер cc ради о истој врсти услуге. Образац Потврде може да се умножи у
довољном броју примерака за обухватање свих извршених ycnyra.
Питање:
,, Молuм одговорите колика је укупна вредност посла тј. nn анирани буцет no
партија.иа јер банкарске гаранције захтеване у конкурсној доку,vгентацији изискују ве ћ е
трошкове за пону ђ ача a y случају доде љ ивања уговора. "

ОДГОВОР:
У складу ca чл. 61. CT. 1, обавештавамо Вас, као и остале потенцијалне понуђаче, даје
процењена вредностјавне набавке износи 10.000.000,00 динара без ПДВ, и то:
➢ за Партију I- Посредовање при резервацији хотелског смештаја у земљи износи
1.200.000 динара без ПДВ-а,
Рег \л ато р на агениија за е_iehтpoнcne ho ' n нпhацпје ii поштансhе \Cn\rC
Впшњи ћ евв 8. 1 1000 Београд. Pen ' bin к a Cpoi і ja
Контак-т це п тар и фа~с: 011 32 4 2 673
WW W . rate 1.rs

➢ за Партију II - Посредовање при резервацији хотелског смештаја у иностранству
износи 4.800.000 динара без ПДВ-а,
➢ за Партиу III - Посредовање при куповини авио карата за службена путовања у
иностранство износи 4.000.000 динара без ПДВ-а.
Питање:

„На сrпрани 12 конкурсне документагуије, део VIII-документа потребна за
доказивање додатних услова, тачка 4) за неопходан технички капацитет, пише
"Фотокопија биланса стаrна ", да ли је у питаtну штампарска грешка или, ако је потребан
биланс стања, из које године? "

ОДГОВОР:

У одељку IV, тачка VIII, под тачка 4) је наведено: Фотокопија Биланса ста њ а, Уговор
o купопродаји или Уговор 0 закупу, где се види да је пословни простор у својини или под
кориш ћ е њ ем. Наведени документи су алтернативни докази техничког капацитета, a који је
гласи „Понуђач у,vгоменту подношења понуде поседује/користи пословни npocrnop". Уколико
се определите за Биланс стања као начин доказивања текничког капацитета, најбоље би било
да доставите последњи Билане стања, и то на дан 31.12.2014. године.
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