Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-193/2016-11
Датум: 21.04.2016. године

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и продужење рока за јавну
набавку број 404-02-193/2016-11
У вези поступка јавне набавке број 404-02-193/2016-11 за доделу уговора о
набавци услуга посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја за
потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству, редни број
1.1.8.,
за коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке
www.portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs
19.04.2016. године, Наручиоцу су 19.04.2016. године и 20.04.2016. године
електронском поштом слигли дописи потенцијалних понуђача са постављеним
питањима следећег садржаја:
Питања бр. 1:
„На страни 8. под пословним капацитетом захтевате да агенција буде
чланица Националног удружења YUTA, па овим желимо да Вам скренемо пажњу
да је YUTA, удружење на добровољној основи, као и да постоје друга слична
удружења и да чланство у и било ком добровољном удружењу није законски
услов за обављање делатности путничких агенција.
Из напред наведеног, сматрамо да је предвиђање додатног услова да је
агенција чланица YUTA-e нелогично и дискриминишуће, те супротно члану
76.став 6 Закона о јавним набавкама, те Вас молимо да овај додатни услов
избришете из конкурсне документације јер ћемо у супротном бити принуђени да
поднесемо Захтев за заштиту права.
Kao критеријум за доделу уговора, навели сте следеће:
„Број извршених (реализованих) резервација смештаја по особи у периоду
од 01.01.2015.- 01.01.2016. године“
„Број издатих (продатих) авио карата у периоду од 01.01.2015.01.01.2016. године“
Овако одређен елементи критеријума нису у складу са чланом 84. став 2.
Закона о јавним набавкама, односно не стоје у логичкој вези са предметом јавне
набавке. Овај критеријум супротан је и ставу Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки.“
Питања број 2:
„1) U konkursnoj dokumentaciji na str. 8 - DODATNI USLOVI-poslovni
kapacitet, zahtevate da agencija ima YUTA garanciju ptovanja.
Skrecemo Vam paznju da sve agencije koje imaju vazecu licencu za
organizatora turist.putovanja ( izdatu od 25.01.2016.),moraju imati polisu osiguranja na

iznos od 300000,00EUR od bilo kojeg osiguravajuceg drustva, a ne od YUTA-e koja je
dobrovolјno udruzenje turistickih agencija, a ne osiguravajuce drustvo.
Molimo Vas da u tom smislu izvršite izmenu konkursne dokumentacije tako da
možete zahtevati članstvo u YUTA, a ne njihovu polisu osiguranja, jer je YUTA ne
izdaje nego se pojavlјuje kao posrednik kod istih tih osiguravajućih kuca.
2) Str. 23 - Kriteriji za izbor najpovolјnije ponude
Molimo Vas da kriterij- broj realizovanih rezervacija smestaja i izdatih avio
karata koji nosi najveci broj pondera, po mogucstvu izmenite / eliminisete iz razloga
sto je taj kriterij tesko dokaziv ( za br. realizovanog smestaja) i moguce su
zloupotrebe.U konkursnoj dokumentaciji cak niste ni naveli nacin kako se dokazuje broj
realizovanih rezervacija smestaja i izdatih avio karata.“
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном
документацијом, Комисија је припремила измену конкурсне документације која је
објављена на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs истовремено са овим
обавештењем.
Одговори понуђачима су садржани у пречишћеном тексту конкурсне
документације који је објављен на Порталу Управе за јавне набавке и сајту
Наручиоца дана 21.04.2016. године.
Имајући у виду наведено Наручилац је продужио рок за подношење
понуда тако да уместо 28.04.2016. године до 12:00 часова, рок за подношење
понуда истиче 04.05.2016. године у 12:00 часова.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 04.05.2016. године у 13:00 часова
у просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 4.спрат,
канцеларија број 449, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне
документације.
КОМИСИЈА
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Министарства пољопривреде и заштите животне средине
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд

