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Број : 1-02-4042-4/14-7
Датум: 21.02.2014.

Београд
„SKY MULTICOM d.o.o. ",
Шпанских бораца 32а,
11070 Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације у вези са
припремањем понуде за ЈН број 1-02-4042-4/14
Ha основу члана 63. CT. 3. Закона o jaBuuM набавкама („Службени гласник PC" број
124/2012, у даљем тексту: Закон), у наставку дописа дајемо одговор на достављени захтев за
додатним појашњењима бр. 1-02-4042-4/14-6 од 19.02.2014. године, који је поднео „SKY

MULTICOM d.o.o. " из Београда.
Питање: „Код цена авио карата и хотелског смештаја,да ли при уношењу цена треба да се
унесу јединицне цене за сваку дестинацију U xomen посебно или треба да се унесе само
колику провизију агенција узима? Ово Вас питамо пошто није могу ћ е исказаrпи појединачну
цену авио карте, јер карте на самоједној компанији имају бар 20различитих типова цена. "

ОДГОВОР:
У вези ca Одлуком о покретању јавне набавке услуге котелског смештаја и авиопревоза бр. 1-02-4042-4/14 од 27.01.2014. године, a y складу са спецификацијом предмета
набавке из Конкурсне документације бр. 1-02-4042-4/14-4 (објављена ua Пораталу Управе за

јавне набавке и интернет презентацији Републичке агенције за електронске комуникације
(РАТЕЛ)- Наручиоца), као предмет набавке је дефинисана услуга котелског смештаја и авиопревоз, тако да је Понуђач у обавези да у складу са поменутом Конкурсном документацијом,
у својој понуди, искаже цене смештаја у хотелу и цене авио карата, са свим прате ћим
трошковима. Предмет набавке nuje ycnyra посредовања при прибављању авио-карата и
котелског смештаја, тако да се не може исказати само провизија.
Од потенцијалног пону ђ ача се захтева да понуди цену за услугу котелског смештаја и
авио-превоза на основу услова који су дати у оквиру Конкурсне докуменатације, a нарочито
услова датих у Одељку III- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, стр. 5-8.
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Републичка агенција за електронске комуникације
Вишњићева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673
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