Број: 01-1057/4-1
Датум: 09.03.2020.
На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015,
у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем
тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке услуга број ЈН 04/20 даје
Појашњење конкурсне документације
1. Питање заинтересованог лица:
Давалац услуге се обавезује да омогући специјални третман за једног од учесника конгреса у
погледу оброка који се сервирају како у хотелу тако и у авиону. Шта је специјални третман? Ако
имате путовање на десет конгреса за десет особа, колико је то третмана?
1.Одговор комисије наручиоца:
Под специјалним третманом подразумева се захтев Наручиоца за обезбеђење најчешће једног
оброка у авиону и/или хотелу без млечних производа.
2. Питање заинтересованог лица:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
3) Да има одговарајући пословни капацитет:
• да користи најмање два водећа међународна резервациона система авионских карата са
приступом базама података водећих авио компанија (Amadeus, Galileo, Saber, Worldspan).
Овим захтевом сте пре свега нарушили неколико чланова ЗЈН:
Начело обезбеђивања конкуренције
Члан 10.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка,
нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.
Начело једнакости понуђача
Члан 12.
Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим
понуђачима.
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или
личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из
класификације делатности коју обавља понуђач.
С обзиром да агенције у Србији углавном имају по један резервациони систем и са њим веома
добро опслужују разне установе и наручиоце у поступцима јавне набавке (чак и оне којима су
набавке по 20.000.000,00 динара и довољан им је један резервациони систем, насупрот ваших
1.000.000 динара) и да сте овим условом знатно смањили конкуренцију.
Тражимо да се услов „најмање два резервациона система“ брише из документације и замени са
„најмање један од водећих међународних резервационих система“.
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2.Одговор комисије наручиоца:
Изменом конкурсне из додатних услова су уклоњене ставке које се односе на међународне
резервационе системе за авио карте и хотелски смештај. Бројеви резервационих система ће се
користити само као елементи критеријума за оцену понуда.
Комисија наручиоца за јавну набавку услуга број ЈН 04/20

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН објавити на:
- Порталу јавних набавки;
- интернет страници Наручиоца.

