РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне
и заједничке послове

Број :926-20/16
Датум: 24. мај 2016 године
Кнеза Милоша број 24-26
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку услуге резервације
и обезбеђивања авио карата за потрeбе Министарства спољних послова
број ЈН 13/2016
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 24. Маја
2016 године у 11: 21 часова:
Питање бр.1:
Na strani 17 konkursne dokumentacije piše:
Рок извршења услуге - достављање превозних и других докумената, износи максимално
2 сатa од момента пријема наруџбенице.
Рок за испоруку коначних путних докумената: најдуже 24 сата од момента пријема
сагласности на предрачун од стране овлашћеног лица Наручиоца.
U Obrascu ponude:
Рок извршења услуге достављање превозних и
других докумената
(максимално 2 сатa)

___________ сати од момента пријема наруџбенице.

Pitanje je: Da li navedeno „maksimalno 2 sata“ znači „ne kraće od 2 sata“ ili „ne duže od 2
sata“ tj. da li je prihvatljivo napisati na primer: Rok od 5 minuta ili 24 sata?
Da li je ovaj rok dat u Obrascu ponude merodavan za dodelu pojedinačnih narudžbenica pri
realizaciji ugovora i da li je to ustvari kriterijum „ko je prvi podneo ponudu“?
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Одговор на Питање бр.1:
Рок извршења услуге - достављање превозних и других докумената (максимално 2 сатa) значи
не дуже од два сата. Прихватљиво је написати рок 5 минута не и 24 сата.

Рок за испоруку коначних путних докумената: најдуже 24 сата од момента пријема
сагласности на предрачун од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Наручилац ће издати наруџбеницу/е Добављачу/има применом критеријума „најнижа
понуђена цена“. Уколико две понуде садрже једнаку цену, наруџбеница ће се издати
Добављачу који је први поднео понуду.

Комисија за јавну набавку

објавити на:
Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца

