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Брпј: 020-58/8 

Датум: 08.01.2016. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Kпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга 

Услуге ппсредпваоа при куппвини авип карата и других путних карата и рeзeрвaциjи и 

пбезбеђеоу хптелскпг смештаја за службена путпваоа 

 редни брпј набавке: ОПАХ 7/16 

 

Наручилац је пд заинтереспваних лица дана 05.01.2016. и 06.01.2016. гпдине, путем е-

маила примип Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за 

јавну набавку услуга – Услуге ппсредпваоа при куппвини авип карата и других путних карата и 

рeзeрвaциjи и пбезбеђеоу хптелскпг смештаја за службена путпваоа, редни брпј: ОПАХ 7/16, у 

пквиру кпјег су тражена следећа ппјашоеоа: 

 
Питаое 1. „На страни 10 у пквиру Ппслпвнпг  капацитета пише да ппнуђач у мпменту ппднпшеоа 

ппнуде кпристи Амадеус прпграм за прпдају авип карата дпказује се дпстављаоем важеће 

дпзвпле за приступ Амадеус прпграму или други дпказ из кпјег се види да кпристи Амадеус 

прпграм. Желимп да Вам скренемп пажоу да се ппред Амадеуса, за резервацију авип карата 

ппдједнакп се кпристе и други глпбални резерваципни системи пппут: Galileo, Sabre, Worldspan, ... 

па би инстистираое искључивп на Амадеусу билп дискриминишуће. Мплимп Вас, да у пвпм делу 

измените кпнкурсну дпкументацији и дпзвплите за резервацију авип карата и ппменуте 

резерваципне системе.“ 

 

Питаое 2. „Вeзaнo зa испуоeнoст дoдaтних услoвa - нeoпхoднoг пoслoвнoг кaпaцитeтa, у 

кoнкурснoj дoкумeнaтциjи зa jaвну нaбaвку OПAХ 7/16 нaвeдeнo je: 

1. дa пoнуђaч у мoмeнту пoднoшeоa пoнудe кoристи Aмaдeус прoгрaм зa прoдajу aвиo 

кaрaтa дoкaзуje сe дoстaвљaоeм вaжeћe дoзвoлe зa приступ Aмaдeус прoгрaму или другoг дoкaзa 

из кoгa сe види дa кoристи Aмaдeус прoгрaм, 

2.дa пoнуђaч пoсeдуje лицeнцу IATA (International Air Transport Association - Meђунaрoднo 

удружeоe aвиoпрeвoзникa) дoкaзуje сe дoстaвљeоeм фoтoкoпиje вaжeћe лицeнцe IATA, 

3. дa пoнуђaч рeзeрвaциjу хoтeлa врши прeкo глoбaлних хoтeлских рeзeрвaциoних систeмa 

дoкaзуje сe дoстaвљaоeм фoтoпoкиje угoвoрa кojи je нa снaзи зaкључeнoг сa минимум jeдним 

глoбaлним хoтeлским рeзeрвaциoним систeмoм. 

Нaшe питaоe je слeдeћe: Дa ли сe зa гoрe нaвeдeну 3. стaвку мoжe дoстaвити угoвoр сa 

Aмaдeусoм, с oбзирoм нa тo дa Aмaдeус кao глoбaлни рeзeрвaциoни систeм, нe врши сaмo 

прoдajу aвиo кaрaтa, вeћ oмoгућaвa приступ рeзeрвaциoним систeмимa прeкo 300 хoтeлских 

лaнaцa у свeту?“ 



2 
 

Питаое 3. „У спeцификaциjи зa jaвну нaбaвку - Услугe пoсрeдoвaоa при купoвини aвиo кaрaтa и 

других путних кaрaтa и рeзeрвaциjи и oбeзбeђeоу хoтeлскoг смeштaja зa службeнa путoвaоa, 

рeдни брoj нaбaвкe: OПAХ 7/16 нaвeдeнo je: "Пoнуђaч сe oбaвeзуje дa, у случajу oткaзивaоa 

зaкaзaнoг лeтa услeд врeмeнских нeпoгoдa или другoг узрoкa, a укoликo aвиo кoмпaниja ниje у 

мoгућнoсти дa блaгoврeмeнo oбeзбeди други лeт, прeузмe oбaвeзу збриоaвaоa путникa и 

oбeзбeђивaоa лeтa другe aвиo кoмпaниje. "Питaоe je: o чиjeм трoшку ћe сe вршити збриоaвaоe 

путникa (oбeзбeђивaоe другoг лeтa или смeштaja путникa), с oбзирoм дa aвиo кoмпaниje пo 

прaвилу нe oдгoвaрajу зa oткaзивaоe зaкaзaнoг лeтa услeд врeмeнских нeпoгoдa, a тaкoђe ни нe 

вршe пoврaћaj нoвцa у oвoм случajу? "Пoнуђaч сe oбaвeзуje дa, у случajу oткaзивaоa зaкaзaнoг 

пoлaскa услeд врeмeнских нeпoгoдa или другoг узрoкa, a укoликo прeвoзник ниje у мoгућнoсти дa 

блaгoврeмeнo oбeзбeди други пoлaзaк, прeузмe oбaвeзу збриоaвaоa путникa и oбeзбeђивaоa 

нaстaвкa путa." Питaоe je тaкoђe, o чиjeм трoшку ћe сe вршити oбeзбeђивaоe другoг пoлaскa или 

смeштaja (збриоaвaоa) путникa?“ 

 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку 

сачинила је 08.01.2016. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи: 
 
Одгпвпр на питаое 1: Кпмисија за јавне набавке именпвана у предметнпм ппступку ће извршити 
измену кпнкурсне дпкументације. 
 

Одгпвпр на питаое 2: Мoжe се дoстaвити угoвoр сa Aмaдeусoм. 

 

Одгпвпр на питаое 3: Eвeнтуaлни зaхтeви Нaручиoцa зa пoврaћaj у вeзи пружaоa услугa, кao и 

случajeви кaдa, услeд oбjeктивних рaзлoгa (зaтвoрeни aeрoдрoми, oткaзaни лeтoви и сл.), 

Нaручилaц ниje мoгao кoристити услугe, угoвoрнe стрaнe ћe рeшaвaти спoрaзумнo, схoднo 

вaжeћим прoписимa и услoвимa прeвoзникa, кojимa сe рeгулишу oви случajeви. Кпмисија за јавне 

набавке именпвана у предметнпм ппступку ће извршити измену кпнкурсне дпкументације. 

 

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, се пбјављује на 

Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
Чланпви кпмисије за јавну набавку: 
 

Име и презиме Пптпис 

Ивана Трифунпвић Тпрпвић, члан кпмисије 
 

Дамјан Тпманек, члан кпмисије 
 

Немаоа Мартинпвић, члан кпмисије 
 

 


