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Наручилац: „Научно-технолошки парк“ доо Београд 
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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 

14/15 и 68/15) достављамо вам  

 

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-04/2019 

 

Заинтересовани понуђач, за учешће у поступку јавне набавке, упутио је дана 21.03.2019. 

године, путем e-mail-a, Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈН бр. У-04/2019 следеће садржине: 

„Замолили бисмо Вас, уколико постоји могућност, да нам разјасните један детаља око 

јавне набавке У-04/2019. 

Наиме, ми желимо да конкуришемо као хотел, самостално, али нигде не пише колики је 

просечан број ноћења по месецу или на годишњем нивоу. 

Самим тим, не знамо на који начин да израчунамо укупну вредност понуде.“ 

 

ОДГОВОР: 

Као што је наведено на страни 4 Конкурсне документације предмет јавне набавке број У-

04/2019 је набавка услуга организације путовања, за потребе  Наручиоца, што обухвата: 

1. Резервацију авио карата у економској класи за све дестинације света;  

2. Резервацију возних и аутобуских карата за међуградски превоз у иностранству;  

3. Резервацију хотелских смештаја у хотелима од 3* и 4*;  

4. Резервацију осталих путних карата (аутобуских, возних, бродских);  

5. Резервацију хотелског смештаја у земљи и иностранству и/или превоза у вези са 

присуствовањем на стручним семинарима, стручним скуповима, обукама, стручним 

усавршавањем ван седишта наручиоца али тако да цене смештаја/превоза не могу бити 

веће од цена које нуди организатор семинара, стручних скупова, обука и стручног 

усавршавања тј. туристичке организације са којима организатори сарађују;  

6. Организацију трансфера од аеродрома до резервисаног смештаја и повратно; 

7. Давање информација о реду летења/реду вожње и ценама путних карата и хотелског 

смештаја;  
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8. Понуди најниже расположиве цене у време вршења резервације;  

9. Понуди економски најповољнија решења за организацију путовања, као и најбоље везе 

са најбржом следећом конекцијом;  

10. Извршилац услуга се обавезује да ће за сваки конкретан писани захтев наручиоца 

доставити више опција за економску класу авио превоза за тражену дестинацију од 

различитих авио превозника, као и више понуда за хотелски смештај у хотелима од 3* 

и 4*. Уколико се не достави више опција неопходно је доставити образложење у 

писаном облику. Понуђач може понудити и услуге LOW COST компанија, али само 

када то Наручилац изричито наведе у свом захтеву;  

11. Извршилац услуга се обавезује да наручиоцу услуге да информацију о условима отказа 

(трошковима), које је прописао крајњи извршилац услуге односно компанија 

превозника или хотел, а наручилац услуге задржава право да откаже резервацију 

путних карата и хотелског смештаја у складу са условима крајњег извршиоца услуге;  

12. Доступност извршиоца услуга, тј. временски период за пријем захтева је 168 сати у 

недељи, тј. 365 дана у години;  

13. У случају потребе да се унапред резервише хотелски смештај у хотелу, извршилац 

услуге се обавезује да преузме обавезе око организације смештаја и плаћања, а након 

тога испостави рачун наручиоца;  

14. За услугу издавања осталих путних карата (аутобуских, возних, бродских) која се врши 

уз набавку смештаја, извршилац услуге има право на провизију која би такође требало 

бити обухваћена понудом понуђача (образац 16 - Структура цене);  

15. Наручилац за све време трајања овог оквирног споразума задржава право да врши 

проверу цена коштања путних карата и смештаја за тражене дестинације путовања и 

код других агенција. Уколико приликом провере цена уочи да постоје већа одступања 

између цена путних карата и смештаја које предлаже извршилац услуге и цена путних 

карата и смештаја које нуде друге агенције, наручилац може захтевати од извршиоца 

услуге да му обезбеди повољнију понуду коју је сам пронашао;  

16. Извршилац услуге се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама 

корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета и цене за пружене услуге. 

Обзиром да се тачна локација и датум путовања врло често не могу унапред знати, 

извршилац услуге се обавезује да изврши замену резервације авио карата и друге путне 

карте на писани захтев наручиоца, у случају промене лица које службено путује, 

најкасније у року од 3 (три) дана пре најављеног или резервисаног термина. 

Из тога следи да је понуђач дужан да обезбеди пружање свих наведених услуга. Јавна 

набавка није организована по партијама. Наручилац је као циљ поступка навео закључење 

оквирног споразума и то једног наручиоца са највише 4 (четири) понуђача, који могу да 

обезбеде све захтеване услуге организације путовања. На основу оквирног споразума, 

Наручилац ће изабраним извршиоцима упућивати захтеве према конкретним потребама и 

на основу њихових понуда изабрати најповољнијег и издавати наруџбенице сукцесивно у 
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току трајања оквирног споразума. Трајање оквирног споразума је 12 месеци, односно до 

утрошка средстава предвиђених предметном набавком.  

У обрасцу структуре цене наводи се вредност провизија које понуђач узима приликом 

појединачне организације путовања, за једну особу, и на основу те вредности вршиће се 

рангирање понуда. Укупна вредност оквирног споразума јесте процењена вредност 

набавке. 

Наручилац не може унапред да одреди који број особа ће путовати и на које дестинације, 

из ког разлога се определио да на овај начин уговори услуге организације путовања. 

 

 

Комисија за јавну набавку број У-04/2019 


