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Реryлаторна а ге нци І а за
сл®кrронске комуииклциК
и поипанске у слуге

Број : 1-02-4044-3/ 15-9
Датум: 30.04.2015.
Београд

JET TRAVELd.o.o.
Краља Петра бр. 54
11000 Београд
ПРЕДМЕТ: Одговор на зактев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4044-3/15
Ha основу члана 63. ст. 3. Закона o jaBnuM набавкама („Службени гласник PC' број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор ua достављени Зактев за

додатним појашњењем бр. 1-02-4044-3/15-8 од 29.04.2015. године, који је поднео „ЈЕТ

TRAVELd.o.o ", из Београда:
Питање бр. 1:
„СГР. 23, члан 9 (ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА)- тражите да се именују лица одговорна за доставу
резервација за хотелски смештај. Mon амо појашtнење да ли се јавни позив односи само на
набавку авио карата или и авио карата и хотелског смештаја"

ОДГОВОР:
Назив предмета јавне набавке је „услуге посредоваrае при куповини авио карата за
службена путовања у иностранство ", што је наведено у Позиву за подношење понуда бр. 102-4044-3/15-4 и Конкурсној документацији бр. 1-02-4044-3/15-5. Наведене акте смо вам
доставили. Такође, у Одељку III — Спецификација предмета набавке, где је детаљно
специфициран предмет набавке, наводи се да је Понуђач (Пружалац услуге) у обавези да
прибави авио карте за Наручиоца за дестинације за које се укаже потреба, no поруибини коју
Наручилац доставља електронском поштом. Цитат из чл. 9. Модела Уговора, који сте навели,
је техничка грешка и би ћ е измењен код састављања уговора са изабраним понуђачем.
Питање бр. 2:
„ СТР.26- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - није намјасно да ли очекујете да приложимо цене
авно карата за поједине дестинације (у том случају је потребно да наведете за које
дестинације сте заинтересовани), илн само износ посредничке провизије? "

ОДГОВОР:
Како је предмет јавне набавке „услуга посредова њ е при куповинн авно карата за
слу.жбена путова њ а у иностранство ", од Понуђача се зактева само да у понуди искаже

вредности посредничке провизије код прибављања карата без осталих трошкова (Kao na
пример: тршкови смештаја, трошкови цене авио карата, трошкови трансфера од и до
аеродрома и сл.). У складу са условима из Конкурсне документације бр. 1-02-4044-3/15-5

основни критеријум је „посредничка провизија no путнику", u ua основу истог се врши

рангирање пристиглик понуда. Редови коју су навадени у бланко форми, у Табели na стр. 26„ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ", служе као могу ћност да Понуђач наведе додатне трошкове
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,

који се инкорпорирају у укупан износ посредничке провизије no путнику. Износ „коначне"
вредности посредничке провизије no путнику (Ca CBHM осталим трошковима) се уноси у

ОДЕЈbАК VII - Образац понуде у Конкурсној документацији, и представља вредност која he

се узети у разматрање у поступку рангирања благовремено пристиглик и прикватљивик
понуда.
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