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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, Београд

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У НАБАВЦИ
ПУТНИХ КАРАТА И СМЕШТАЈА ЗА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015), а у вези са објављеним Одговором
број 1, Наручилац Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања врши:
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1. ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ПОСРЕДОВАЊА У НАБАВЦИ
ПУТНИХ КАРАТА И СМЕШТАЈА ЗА ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО, ЈНМВ
БРОЈ 13/2019

БЕОГРАД: 25.10.2019
Број: 3-80/9
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1) ПОГЛАВЉЕ IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ НА СТРАНИ 14, ТАЧКА 16 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
КОЈИ ГЛАСИ:
Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту најнижу понуђену цену као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има дуже искуство (у
годинама - пуним) у области посредовања при куповини путних карата и резервацији
смештаја за службена путовања.
Доказ за додатни критеријум је Уговор са IATA-om.
Уколико ни после горе наведеног критеријума не може доделитити уговор, Наручилац ће одлуку доделити –
путем жребања.

Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране биће
позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.
МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:
У случају да два или више понуђача понуде исту цену за услуге као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања (не краћи од 15 нити
дужи од 45 дана).
Уколико два или више понуђача понуде исту цену и исти рок плаћања као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке
путних карата/резервације за хотелски смештај (не краће од 1 сата и не дужи од 24
сата) од пријема писменог захтева наручиоца (упућеног путем поште, е-мејлом,
телефаксом).
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом услуга, истим роком
плаћања истим роком испоруке путних карата/резервације за хотелски смештај уговор ће
бити додељен по систему жребања. Сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са:
истом понуђеном ценом, роком плаћања и роком испоруке карата/резервације за хотелски
смештај, биће позвани да присуствују поступку избора понуда путем жребања.
Извлaчeњe путeм жрeбa нaручилaц ћe извршити jaвнo у присуству представника
понуђача.
Жребање се спроводи на следећи начин:
Наручилац ће извршити штампање пуног назива понуђача чије су понуде прихватљиве
на папиру исте боје и величине.
Пресавијене листове са називом понуђача појединачно су убацују у коверте које ће се
извлачити. Коверте ће пре извлачења бити промешане.
Пoнуђaчимa кojи нe присуствуjу oвoм пoступку, нaручилaц ћe дoстaвити зaписник
извлaчeњa путeм жрeбa.

2. На страни 8. тачка 2 истог поглавља конкурсне документације у делу Понуда
мора да садржи
Алијена 9 која гласи:
''Доказа за евентуални додатни критеријум за доделу уговора (када постоје две или
више понуда са истом понуђеном ценом). Уколико понуђач не достави тражени доказ
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за евентуални додатни критеријум уговор ће бити додељен понуђачу/има који су доказ
доставили'', брише се.
Алијена 10 постаје алијена 9.

Измене и допуне конкурсне документације број 1 представљају саставни део конкурсне
документације јавне набавке мале вредности Услуге посредовања у набавци путних
карата и смештаја за путовања у иностранство.
Све остало у конкурсној документацији остаје непромењено.
Напомена: С обзиром да Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације у
року краћем од 8 дана, истовремено продужава рок за достављање понуда за
30.10.2019. године до 10:00 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за подношење понуда тј.
30.10.2019. године у 10:30 часова.

Комисија за предметну набавку

