АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 267/2016-Д-04
Датум: 02.06.2016. године
Београд, Теразије 51V
ТИ

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности број 2/2016 за набавку услуга
превоза на службеном путу у иностранство за потребе Агенције за енергетику Републике
Србије, на захтев заинтересованог лица даје,

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Дана 31.05.2016. године, електронском поштом, заинтересовано лице је упутило
захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
2/2016, који је заведен у Агенцији под бројем 267/2016-Д-04/5. Заинтересовано лице је
навело да се цене авио карата мењају у зависности од расположивости одређених класа на
лету, па је незгодно гарантовати цене одређене авио карте у периоду од годину дана, тако
да је затражило да се наведу датуми оквирних полазака и повратака поред назива
дестинација како би прецизније одредили цену. Такође је поставило питање да ли постоји
могућност корекције цена након закљученог уговора.
Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно објашњења:
Члан 61. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту Закон) прописује да "је наручилац дужан да
припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме
прихватљиву понуду". У поглављу 111, на страни 5. конкурсне документације написано је да је
предмет набавке пружање услуга превоза на службеном путу у иностранство, кроз
обезбеђење услуга авио-превоза набавком авио-карата за дестинације које су наведене у
табели. Понуђач у образцу понуде треба да наведе цене повратних авио-карата економске
класе по особи за дестинације у табели, а цена треба да укључи и све зависне трошкове
(трошкови услуге резервације-издавања карата, осигурања, аеродромска такса и сл). На
основу тачног описа предмета услуга уз напомену да је износ процењене вредности јавне
набавке (1.000.000,00 динара без пореза на додату вредност) утврђен Одлуком о покретању
поступка, сматрамо да је дефинисан предмет јавне набавке и омогућено формирање
јединичних цена које су основ за међусобно упоређивање. На страни 5. конкурсне
документације такође је утврђено да ће обавеза изабраног понуђача бити "да за потребе
Наручиоца и по налогу Наручиоца, обезбеђује авио-карте за све локације (дестинације)
наведене у Табели дестинација као и за дестинације за које се Наручиоцу укаже потреба у
вршењу послова из његове надлежности.

Изабрани понуђач се обавезује да обезбеди наручене авио-карте по најповољнијим
ценама у датом моменту на тржишту, у складу са захтевом Наручиоца, а што у крајњој
линији не мора бити једнако цени коју ће понуђач дати у обрасцу понуде.
Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале
вредности бр~ V2016 за набавку услуга превоза на службеном путу у иностранство за
потребе Агенције за енергетику Републике Србије.
Рок за подношење понуде је остао исти (03.06.2016. године до 12:00 часова).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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