
Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56 

11000 Београд 

Датум: 10.08.2015. године 
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ПРЕДЕМЕТ: Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга – Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског 

смештаја за потребе службених путовања, број јавне набавке 1.2.6/2015 

________________________________________________________________________________ 

 

Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге 

обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе службених 

путовања, број јавне набавке 1.2.6/2015, доставља одговор на питање заинтересованог лица 

од 08.08.2015. године, обавештење о измени конкурсне документације и обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

Одговор са прилозима су објављени на сајту Библиотеке града Београда, Порталу 

јавних набавки града Београда и Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге обезбеђења авио карата и других путних 

карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања,  

број јавне набавке 1.2.6/2015 

образована Решењем бр. 04-234 од 30.07.2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достављено: 

- свим заинтересованим лицима за које постоји доказ да су преузели конкурсну 

документацију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге 

обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе 

службених путовања, 

број јавне набавке 1.2.6/2015 

образована Решењем бр. 04-234 од 30.07.2015. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на питање заинтересованог лица 

 

Дана 08.08.2015. године достављено је питање заинтересованог лица следећег 

садржаја: 

„Kao izbor najpovoljnije ponude odlučili ste se za „ekonomski najpovoljniju ponudu“ koja se 

sastoji iz sledećih elemenata: 

1)      CENA (70 pondera) 

2)      Broj ISO sertifikata (9001:2008, 14001:2008) (30 pondera) 

 

Prvi element ekonomski najpovoljnije ponude je u redu, ali za drugi element smatramo da je 

diksriminatorski, i ni u kakvoj vezi sa predmetom javne nabvake. Smatramo da posedovanje ovog 

ISO sertifikata ni u kom smislu ne utiče na kvalitet izvršenja usluga predmeta javne nabavke a to je 

rezervacija avio karata i hotelskog smeštaja.  Obzirom da mi kao i vecina drugih agencija ne 

posedujemo ovaj sertifikat, smatramo da nam je nepravedno onemogućeno učešće na ovom tenderu. 

Takođe bi citirali stav Republičke komisije o kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude: 

 Као елементе критеријума економски најповољнија понуда из члана 85. став 2. Закона о 

јавним набавкама наручилац може да користи само оне елементе који се односе на 

извршење конкретног уговора о јавној набавци. Дакле, као елементи критеријума не могу 

се користити они елементи који се односе на реализацију неких других, раније закључених 

уговора које је извршавао понуђач, као ни остале околности које нису у вези са извршењем 

конкретног уговора о јавној набавци. 

  

U prilogu Vam šaljemo link odakle smo ovo citirali” 

 

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр.124/2012 и 

14/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у предметном 

поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), Комисија даје следећи: 

 

О Д Г О В О Р 

 

Комисија је разматрајући изнете наводе извршила измену конкурсне документације за 

јавну набавку услуга - Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског 

смештаја за потребе службених путовања, број јавне набавке 1.2.6/2015. У вези са извршеном 

изменом Комисија даје следеће обавештење: 

 

Мења се конкурсна документација  у предметном поступку јавне набавке у следећим 

деловима   

1) 

У делу: Поглавље VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под 

тачком 23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, страна 24/39 и 25/39,  

тако што се   тачка 23.  мења и сада  гласи: 

 



23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

2) 

У делу: Поглавље VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под 

тачком 24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ИСТОМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА , страна 25/39,  тако што се тачка 24. мења и 

сада гласи: 

 

24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке путних карата, 

резервације/ваучера за хотелски смештај (не дужи од 24 сата ни краћи од 1 сата) од пријема 

писаног захтева наручиоца (упућеног поштом, мејлом, телефаксом). 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке 

путних карата, резервације/ваучера за хотелски смештај, наручилац ће уговор доделити по 

систему жребања.  

Понуђачи ће бити позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. 

 

3) У делу: Поглављу VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, под тачком 5) ОПИС ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ – СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, страна 30/39, тако што се у табели брише: 

Број  ИСО сертификата из тражених стандарда. 

 

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

У прилогу достављамо измењене стране конкурсне документације. 

Имајући у виду да је дана 10.08.2015. године измењена конкурсна документација, а 

како је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да 

продужи рок за подношење понуда, нови рок за подношење понуда је 18.08.2015. године до 

10.00 часова. Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење 

понуда дана 18.08.2015. године у 10.30 часова. 

У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге обезбеђења авио карата и других путних 

карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања,  

број јавне набавке 1.2.6/2015 

образована Решењем бр. 04-234 од 30.07.2015. године 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

21. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке 

који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 

се продужи. 

 

22. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА  

Како је предметни поступак –поступак јавне набавке мале вредности, не постоје 

елементи о којима ће се преговарати. 
 

23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.6/2015 –Услуге – Услуге 

обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе 

службених путовања ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ, 24/39 
 



 

24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке путних карата, 

резервације/ваучера за хотелски смештај (не дужи од 24 сата ни краћи од 1 сата) од пријема 

писаног захтева наручиоца (упућеног поштом, мејлом, телефаксом). 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке 

путних карата, резервације/ваучера за хотелски смештај, наручилац ће уговор доделити по 

систему жребања.  

Понуђачи ће бити позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. 

 
25. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља V – 5.3.  

конкурсне документације). 

 

26. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

27. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke@bgb.rs, (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 08.00 до 16.00 

часова) или препорученом пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.    

 

 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.6/2015 –Услуге – Услуге 

обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе 

службених путовања ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ, 25/39 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ: 

за јавну набавку услуга – 

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе 

службених путовања Библиотеке града Београда 

 

број јавне набавке  1.2.6/2015 

 

Редни 

број 

Назив услуге Јединица 

мере 

Цена по јединици 

мере у динарима 

без обрачунатог 

ПДВ-а 

Цена по јединици 

мере у динарима 

са обрачунатим 

ПДВ-ом 

1. Услуге обезбеђења 

путних карата  
По особи   

2. Услуге обезбеђења 

хотелског смештаја 
По особи   

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:   

 

 

Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема 

исправног  рачуна; 

Рок важења понуде: 

(минимално 30 дана) 

________ дана од дана отварања понуда; 

Рок испоруке путних карата, 

резервације/ваучера за хотелски смештај: 

(не дужи од 24 сата ни краћи од 1 сата) 

________ сата од пријема писаног 

захтева корисника услуга (наручиоца) 

(упућеног путем поште, е-мејлом, 

телефаксом); 

Место испоруке путних карата, 

резервације/ваучера за хотелски смештај: 

E- mail: javne.nabavke@bgb.rs или на 

адресу: Библиотека града Београда, Кнез 

Михаилова бр. 56, Београд; 

Давалац услуге се обавезује да ће за сваки писани захтев Корисника услуге доставити више 

опција са летовима у различито време за економску класу за тражену дестинацију од више 

различитих авио превозника, као и више понуда за хотелски смештај у хотелима до 

највише4* у року од 12 сати од пријема захтева Корисника услуга. Уколико се за сваки 

захтев не достави више опција неопходно је доставити образложење у писаном облику. 

Давалац услуга се обавезује да ће на сваки писани захтев Корисника услуга (упућеног 

електронском поштом, путем поште, телефаксом) извршити обезбеђење (куповину) авио 

карата и  хотелског смештаја (одговарајуће категорије) у траженим количинама и у 

одговарајуће време. 

Давалац услуге (понуђач) се обавезује да кориснику услуге (наручиоцу) да информације о 

условима отказа (трошковима) које је прописао крајњи извршилац услуге односно 

компанија превозника  или хотел, а корисник услуге (наручилац) задржава право да откаже 

резервацију путних карата и хотелског смештаја у складу са условима крајњег извршиоца 

услуге; 

Давалац услуге (понуђач) се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама; 
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обезбеђења авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе 
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