Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
Војводе Степе бр. 450, 11000 Београд
СВИМ ПОНУЂАЧИМА
у поступку јавне набавке број 3-8/2015-2
ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку број 3-8/2015-2 –
услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији
хотелског смештаја за службена путовања
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15),
Комисија за јавну набавку (Образована Решењем број 3-4/2015-3) врши измене конкурсне
документације и то:
1. Став 1 (страна 2) сада гласи:
“На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и
14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” 29/13 и 103/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.
3-8/2015-2 и Решења о именовању и образовању комисије бр. 3-8/2015-3 за јавну
набавку, Универзитет у Београду- Фармацеутски факултет, ул. Војводе Степе бр. 450,
припремљена је:”
2. У поглављу 3. конкурсне документације (страна 4) додаје се:
„18. Наручиоц може да тражи од даваоца услуге издавање јединствене авио карте (карта код
које авио превозник гарантује превоз путника до места одредишта и натраг) у случају
путовања са преседањем. У том случају, давалац услуге мора да предложи наручиоцу
најекономичније решење за издавање јединствене авио карте.“
3. У поглављу 4.2. конкурсне документације, тачке 4.2.1. и 4.2.4. сада гласе:
“4.2.1. да располаже неопходним финансијским капацитетом:
а) односно да није био неликвидан у претходне 3 (три) године од дана објављивања
позива на Порталу јавних набавки;
б) као и да је остварио позитиван финансијски резултат у 2013. години.
Доказ
а) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 3 (три) године од
дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, или извод са званичне странице НБС
на којој се овај податак налази као јавно доступан;
б) Билансуспеха за 2013. годину.“
“4.2.4. да располаже потребним пословним капацитетом и то да понуђач поседује лиценцу
IATA (International Air Transport Association-Међународно удружење авиопревозника).
Доказ
Фотокопија лиценце IATA (International Air Transport Association)
4. Тачка 5.21 конкурсне документације, став 8 се додаје и гласи гласи:
“Уколико два или више понуђача имају понуде са истим бројем пондера, наручилац ће
за најповољнију сматрати ону понуду у којој ће бити исказан најкраћи рок достављања
понуде по наруџбеници наручиоца приликом куповине авио карата, уколико и тада није
могуће изабрати најповољнију понуду критеријум за доделу уговора је већи остварени
промет у 2013. години.“
5. У Обрасцу 1, тачка 5 мења се подтачка 3 следећим:
“3. Рок за достављање понуде (електронском поштом) по наруџбеници наручиоца приликом
куповине авио карата (више опција за економску класу авио превоза за тражену дестинацију у
траженом периоду од више различитих авио-превозника, уколико се не достави више опција
неопходно је доставити образложење у писаном облику): ____________________ од тренутка
када је примљена наруџбеница наручиоца путем електронске поште.
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Рок за достављање понуде (електронском поштом) по наруџбеници наручиоца приликом
куповине других карата (више опција за тражену дестинацију у траженом периоду од више
различитих превозника, уколико се не достави више опција неопходно је доставити
образложење у писаном облику): ____________________ од тренутка када је примљена
наруџбеница наручиоца путем електронске поште.
Рок за достављање понуде (електронском поштом) по наруџбеници наручиоца приликом
резервације хотелског смештаја (више понуда за хотелски смештај у хотелима до највише 4*,
уколико се не достави више опција неопходно је доставити образложење у писаном облику):
____________ од тренутка када је примљена наруџбеница наручиоца путем електронске поште.“
6. У моделу уговора, у чл. 8 брише се став 1.
7. У моделу уговора, у чл. 2 додаје се став 2 и став 3 који гласе:
„Наручилац задржава право да, уколико не буде постојала потреба, не реализује уговорену
вредност, из претходног става овог Уговора, у целости.
Цена боравишне таксе мора бити урачуната у цену хотелског смештаја.“
***
У свему осталом Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке број 38/2015-2, остаје иста.

Комисија за ЈН бр. 3-8/2015-2

У Београду,
дана 02.04.2015. године

Објавити:
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs и
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs

