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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – Агенцијске 
услуге за набавку авионских карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања 
службених путовања у земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину, број ЈН 
МВ 05/2017: 

Питање 1 

На страни 28 конкурсне документације- РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈА, 
шести пасус, наводите  да је понуђач у обавези  да у понуди  достави…….? са глобалним 
резервационим системима за хотелски смештај, како би Наручилац унео број уговора у 
 Записник  о отварању понуда, као обавезан елемент. 
 

Молимо Вас да прецизирате коју врсту доказа подразумевате. 
Да ли ћете сматрати релевантним доказом  важећи УГОВОР са односним 

рез.системом  И ПРИСТУП РЕЗ.СИСТЕМУ ПУТЕМ ДОДЕЉЕНОГ PASSWORDA 
АГЕНЦИЈИ? 

Такође Вас молимо да прецизирате да ли у обзир долазе само  B2B резервациони 
 системи ( business to business), или ћете сматрати прихватљивим И B2C резерв.системе 
(business to client), којима има приступ  свако физицко лице – типа Booking com, Trip 
adviser, Trivago…..? 



 

 

 

Одговор 1 

Понуђач је у обавези да у понуди достави важеће уговоре са глобалним 
резервационим системима за хотелски смештај, како би Наручилац унео број уговора у 
Записник о отварању понуда као обавезан елемент записника. 

За Наручиоца је прихватљив и приступ глобалном резервационом систему путем 
додељеног password агенцији. 

Наручилац ће узети у обзир само B2B резервационе  системе ( business to business) 

          Напомена:  Одговор 1 на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку услуга – Агенцијске услуге за набавку авионских 
карата и обезбеђења хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у 
земљи и иностранству запослених у Управи за ветерину, број 404-02-53/2017-05/3 од 
17.02.2017. године је саставни део Конкурсне документације за предметну јавну набавку. 

 

     

 


