ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд, Немањина 11
Датум: 10. септембар 2015. године
Предмет: Одговор на питања ЈН 02/2015– одговор 01
Генералном секретаријату Владе, као Наручиоцу у јавној набавци мале вредности
услуга број 02/2015 електронском поштом дана 07. септембра 2015. године у 10:42 часова
обратило се заинтересовано лице и поставило два питања:
Питање 1:
„Kao један од „резервних“ елемената критеријума, навели сте следеће:
„Уколико две или више понуда и по овом критеријуму буду једнаке, понуде се рангирају
према испуњености следећих критеријума:
1. дужа присутност на тржишту у обављању делатности која је предмет јавне
набавке, која се доказује достављањем решења и лиценце издате од стране надлежног
министарства и да је остварио већи пословни приход од продаје (АОП 201), исказан у
годишњем финансијском извештају за 2012, 2013 и 2104. годину.
У случају подношења заједничке понуде узимају се подаци носиоца уговора из
заједничке понуде.
2. приоритет у рангирању имају понуђачи који самостално испуњавају услове у односу
на заједничке понуде.“.
Овако одређен елемент критеријума није у складу са чланом 84. став 2. Закона о јавним
набавкама, односно не стоји у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Такође, он је у супротности и са начелним ставом Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки. Начелни став Републичке комисије цитирамо у
даљем тексту у целости, а такође вам достављамо линк како би се у исто сами уверили.
„8. Општа седница, 27.12.2013. године - 9. став (члан 85. ЗЈН/2012)
Као елементе критеријума економски најповољнија понуда из члана 85. став 2. Закона о
јавним набавкама наручилац може да користи само оне елементе који се односе на
извршење конкретног уговора о јавној набавци. Дакле, као елементи критеријума не могу
се користити они елементи који се односе на реализацију неких других, раније закључених
уговора које је извршавао понуђач, као ни остале околности које нису у вези са извршењем
конкретног уговора о јавној набавци.“

Линк:
http://www.kjn.gov.rs/nacelni-pravnistavovi/182/8.+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B4
%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2C+27.12.2013.+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B8%D0%BD%D0%B5++9.+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2+%28%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD+85.
+%D0%97%D0%88%D0%9D2012%29.html
Молимо вас да извшите измену конкурсне документације и то тако да избришете
поменути резервни критеријум који није у складу са Законом о јавним набавкама и
начелним ставовима Републичке комисије. “.
Питање 2:
„Како сте у Позиву за подношење понуда Услуге набавке авио карата број
02/2015., као један од критеријума за подношење понуда предвидели коришћење
резервационог система Аmadeus, овим Вам указујемо следеће:
(...), као и многе друге, приликом резервације авио карата не користи Аmadeus
резервациони систем, већ Galileo.
Galileo је водећи резервациони систем авио карата, који је као и Аmadeus , Sabre или
Worldspan, међународно признат и равноправан члан IATA, тако да ми, као корисници
овог система, имамо приступ базама података свих водећих авио компанија.
(...) преузима и дистрибуира услуге и производе корисницима које служе за приказивање
реда летења, цена авио превоза, расположивости седишта и других производа и услуга у
туризму, а пружа корисницима могућност услуга резервација, продаје авионских карта и
друге услуге у туризму.
(...) jе овлашћен за закључивање уговора за обезбећивање услуга глобалног
дистрибутивнoг система Тravelsport Galileo, да функционише одговарајуће услуге у
складу са датим докуметима из уговора, да обезбећује корисницима школовање за
коришћење система Тravelsport Galileo, укључујући издавање одговарајућих
сертификата.
Из напред наведеног, сматрамо да је предвиђање додатног услова коришћења искључиво
Аmadeus резервационог система нелогично и дискриминишуће, те супротно члану. 76. Ст.
6. Закона о јавним набавкама, што представља разлог за подношење Захтева за заштиту
права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.“

Генерални секретаријат Владе, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), на захтев заинтересованог лица за
давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за
предметну јавну набавку добара, доставља следеће
ОДГОВОРЕ
Питање 1:
Наручилац сматра да су утврђени резервни елементи критеријума у логичкој вези
са предметом јавне набавке, што је у складу са чланом 84. став 2 Закона.
Питање 2:
У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку услуга у делу „5. УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, одређено је следеће:

8.

да
располаже
довољним
техничким капацитетом:
да има најмање један програм
за резервацију авио карата:
Amadeus, Galileo, AccelAero,
TravelSky, Sabre, Worldspan
или одговарајуће
да поседује лиценцу ИАТА
(International Air Transport
Association)

-

-

Дозвола за приступ једном од водећих међународних
резервационих система Amadeus, Galileo, AccelAero,
TravelSky, Sabre, Worldspan или одговарајући, или
други доказ из ког се види да Понуђач користи
резервациони систем (издат од стране овлашћеног
лица)
Важећа ИАТА лиценца

Имајући наведено у виду, произилази да понуђачи који буду имали приступ било
ком од наведених међународних резервационих система, испуњавају наведени услов који
је тражен у погледу програма за резервацију авио карата. Дакле, додатним условом у
погледу техничког капацитета није захтевано да понуђач мора имати само и искључиво
Amadeus резервациони систем, већ је додатним условом одређенно да је довољно да
понуђач има најмање један програм за резервацију авио карата – и то било који од
наведених (Galileo или Amadeus или AccelAero или TravelSky или Sabre, Worldspan или
било који други програм који је одговарајући), а као доказ том прилаже дозволу за
приступ том резервационом систему чији програмима.

