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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ
Набавка aвио карата и резервација хотелског смештаја
јавна набавка број: 4/2020У
Питање:
"Да ли су цене само за рангирање или очекујете да Вам понуђач који добије набавку карте прода по
овим ценама из понуде?
Сви који нешто знају о авио саобраћају знају да цене без направљене резервације (а чак и тада има
изузетака, повећање такси и слично од стране авио компаније) не могу бити гарантоване и да
резервација може да се направи само на име и презиме путника, а цена зависи од датума путовања,
тренутне расположивости, сезоналности и још неких параметара. Тако да данашње цене које бих
навела не значи да ће бити доступне нпр.за месец дана."
Одговор:
Институт за стандардизацију Србије је и у Одељку III који се односи на Техничку спецификацију
(страна 4/28 конкурсне документације) као и у Одељку VII Обрасцу понуде (страна 17/28 конкурсне
документације) навео следеће:
"У табели А наведене су дестинације за које је потребно набавити авионске карте, и за које се
уписује цена по којима се могу резервисати повратне авио карте економске класе са пуном
рефундацијом и са максимално два преседања, уз навођење места преседања (Авио карте економске
класе са пуном рефундацијом су авио карте које дозвољавају пуну рефундацију до 7 (седам) дана
пред реализацију путовања), у моменту подношења понуде."
У Напоменама, које се налазе испод табеле А(страна 17/28 конкурсне документације) наведено је:
"Напомена:
Уколико се појави потреба за новим дестинацијама, осим наведених, цена не може бити већа од цене
утврђене важећим ценовником авио превозника, плаћање се врши сукцесивно до утрошка
планираних средстава.
* Цене се односе на просечне цене по којима понуђач може да обезбеди авио карте у моменту
подношења Понуде и резервише хотелски смештај.
* Дестинације су дате оквирно, сходно Плану путовања Наручиоца. Наручилац има право да
промени дестинацију или количине изражене у Tабели А, што неће утицати на на цену или остале
услове утврђене Конкурсном документацијом и Понудом.

Цена повратне авио карте економске класе са пуном рефундацијом и са максимално два преседања,
уз навођење места преседања (Авио карте економске класе са пуном рефундацијом су авио карте
које дозвољавају пуну рефундацију до 7 (седам) дана пред реализацију путовања) може бити
исказана у динарима или у EUR и мора бити исказана у максималном износу, без пореза на додату
вредност, са трошковима (трошкови услуге резервације - издавања карата, осигурања, аеродромска
такса и сл), а плаћање се врши у динарима, односно у динарској противвредности по одговарајућем
средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. Понуђачи достављају просечне цене по
којима се може резервисати хотелски смештај у моменту подношења понуде, са урачунатим
пратећим трошковима, уколико их има, и који се исказују кроз понуђену цену резервације за
хотелски смештај. "
Из наведеног јасно произилази да понуђачи требају да наведу цене по којима могу да обезбеде авио
карте у моменту подношења Понуда и да резервишу хотелски смештај.
Такође је јасно наведено да су дестинације као и количине подложне променама.
Конкурсна комисија

