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Београд
Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број
116/08), a na основу предлога Комисије образоване Решењем бр. 1-02-4042-11/15-1 од
10.02.2015. године, зајавну набавку услуге посредовање при резервацији хотелског смештаја

у земљи и иностранству и куповини авио карата за службена путовања у иностранство,
доноси се

ОДЛУКА
о измени и допуни конкурсне документације бр. 1-02-4042-11/15-4
I M E Њ A cc Одељак V- УПУТСТВО ПОНУ Ђ АЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ тачка 10, подтачка 1, параграф други, и након измене гласи: „Писмо о

намерама првокласне банке дп h e y случају избора Понуђачсс издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла — безусловну ii плативу на први позив на износ

400.000,00 зп Парпiију II u III, односно 100.000,00 за Ппртију I, као средство
обезбеђењп зп добро извршење посла, са важнош ћу најмање пет данп дуже од дана
истека рока за коначно извршење посла. Средство финансијског обезбеђења cc
доставља за сваку партију за коју cc Понуђач пријављује"

II M E Њ A ce Одељак VII- МОДЕЛ УГОВОРА 1, за партију I- Посредовање при
резервацији хотелског смештаја у земљи, члан 8, став 1, и након измене гласи:
„Пружалац услуге cc обавезује да Паручиоцу, на дан потписивпња уговора,
достави: банкарску гарпнцију за добро извршење посла — безусловну ii плативу нп
први позив на износ 100.000,00 динара као средство обезбеђења за добро извршење
посла, са важнош ћу најмпње пет данп дуже од дана истека рока за конпчко
извршење посла"
06 p a з л о ж е њ е

Потенцијални понуlјач HRG „Serbia & Montenegro"- „BT Pegrotour d.o.o.'", из
Београда, је у Захтеву за додатнмti ~ і појашњењем, достављеним 10.03.2015. године,
заведеним под дел. бр. бр. 1-02-4042-11/15-5, измеlју осталог затражио, да се прецизира
укупна вредност посла тј. планирани буцет no партијама, јер банкарске гаранције зактеване у
конкурсној документацији изискују вelie трошкове за понуђача, те скодно постављеним
зактевима, Наручилац доноси одлуку из диспозитива.
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