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Tуристичка организација Града Новог Сада 

ДЕЛ. БРОЈ: JНМВ 02/17-453 

РЕД.БРОЈ ЈН: 02/17 

ДАНА: 08.02.2017 године  

Нови Сад, Трг Слободе 3 

 

 

Одговор на питања понуђача 

 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање понуђача за ЈНМВ 02/17: 

 

 Питањa: 

 
Поштовани, 
  

1.       Да ли ће услуга посредовања при резервацији авио-карата и хотелског смештаја за 
службена путовања у иностранство од 0 дин бити прихватљива или не? Уколико неће, 
наведите који је минимални износ провизије који понуђач може да понуди а буде 
прихватљива. 

2.       У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, једнак рок за 
испоруку понуда по наруџбеници, као и једнак рок за испоруку коначних путних 
докумената и рачуна, биће изабрана понуда Понуђача који понуди дужи рок важења 
понуде. Молимо Вас да дефинишете горњи рок важења понуде да се не би десило да 
агенције нуде нереалне рокове попут 1.000.000 дана, 10.000.000.000 дана и слично као 
што се дешавало на претходним тендерима када је ова врста набавке у питању. 

 
Poštovani, 
  
U vezi navedenog tendera za javnu nabavku, molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja: 
  
1. Kriterijum za odlučivanje - najniža punuđena cena. 
  
Da li je prihvatljiva cena usluge - 0 dinara? 
  
3. Jedan od dodatnih kriterijuma za odlučivanje je duži rok važenja ponude.  
Da li postoji gornja granica za vremensko ograničenje važnosti ponude (na primer 356 dana)? 
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Одговор: 

 

Како су питања потенцијалних понуђача идентична, Наручилац даје следеће одговоре: 

 

Одговор на прво питање: 

Поштовани, 

 

Имајући у виду да се обим предметних услуга као ни цене авионских и других путних 

карата и хотелског смештаја у одређеном периоду године не могу унапред утврдити, 

Наручилац је унапред одредио вредност уговора за обе партије, а понуђена цена је 

елемент критеријума најнижа понуђена цена. Уговор о јавној набавци је двострано теретан 

уговор са утврђеном висином ценовне обавезе, тако да у случају понуде са ценом од 0,00 

динара он не био такав уговор, а што би било супротно Закону о јавним набавка, тако да 

такве понуде неће бити прихваћене. Наручилац не може да одреди најнижу могућу цену 

јер би на тај начин ограничио конкуренцију у предметном поступку односно повредио 

начело обезбеђивања конкуренције као основно начело у спровођењу поступака јавних 

набавки, сходно члану 10. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ број 

124/2012 , 14/2015 и 68/2015). 

Одговор на друго питање: 

Имајући у виду друго питање, Наручилац  је у складу са чланом 90. Став 1.Закона о 

јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ број 124/2012 , 14/2015 и 68/2015) одредио 

минималан рок важења понуда који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања. 

Уговор се закључује на рок од годину дана, тако да је нереално да Понуђач понуди рок 

важења понуде који је наведен у питању. Подсећамо да уколико изабрани Понуђач не буде 

извршавао обавезе у складу са поднешеном понудом, Наручилац може да једнострано 

раскине уговор са истим. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 


