ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Краља Милана бр. 50, Београд
Број: 341-Н/19
Датум: 10.01.2020. године
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку број У-10/19
Обавештавамо вас да је заинтересовано лице, у року за подношење понуда, путем електронске поште,
упутило Наручиоцу захтев за појашњење у вези са припремањем понуде, за јавну набавку број У-10/19,
услуге – Услуге организовања путовања у земљи и иностранству, обликована у две партије.
Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15) обавештавамо вас о следећем:
1. Питање
Да ли је важност понуде макс. 90 дана или може бити дуже (нпр. 365 дана)?
Одговор:
У Конкурној документацији је одређено да је рок важења понуде 90 дана од дана јавног отварања
понуда. Имајући у виду да наручилац није предвидео простор да понуђач упише рок важења понуде, за
наручиоца је прихватљив рок одређен Конкурсном документацијом и исти нема потребе да буде дужи.
2. Питање
Да ли се менично овлашћење доставља са конкурсном документацијом или по добијању уговора?
Одговор:
Менично овлашћење са меницом, која је средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде,
доставља сваки понуђач у понуди, за сваку од партија за коју подноси понуду.
Менично овлашћење са меницом, која је средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла,
ће доставити само понуђач са којим ће бити закључен оквирни споразум, и то у року од 7 дана од дана
закључења оквирног споразума, за сваку од партија.
3. Питање
Уколико две агенције наступају заједно (заједничка понуда) - да ли је потребно да обе имају лиценцу
за организацију туристичких путовања или може само једна?
Одговор:
Конкурсном документацијом је одређено да у случају подношења заједничке понуде обавезне услове
за учешће у поступку из члана 75. став 1. тач. 1, 2. и 4. Закона о јавним набавкама, мора да испуни сваки
члан групе, док је услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, дужан да испуни
понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна дозвола
надлежног органа.
Дакле лиценцу за организацију туристичких путовања мора имати члан групе који ће у реализацији
оквирног споразума обављати послове за које се у складу са Законом о туризму („Сл. гласник РС“ бр.
17/2019), захтева лиценца.
Саставни део заједничке понуде у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама је споразум који
поред осталог садржи и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног
споразума, који ће Комисија за јавну набавку узети у обзир приликом прегледа и оцене доказа
достављених од стране чланова групе понуђача у заједничкој понуди.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

