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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку JН Aгенцијске
услуге обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја за потребе РФЗО, редни број набавке
404-1-228/15-26
Дана 06.04.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 03.04.2015. године, за
појашњењем у вези поступка JН Aгенцијске услуге обезбеђивања авио карата и хотелског смештаја
за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-228/15-26, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15).
Питања потенцијалног понуђача:
1. У одељку V) Услови за учешће и доказивање испуњености услова, додатни услови,
навели сте да је неопходно да понуђач поседује лиценцу ИАТА (ст.20).
Агенцији FLYTIME d.о.о., лиценца је потврђена потписивањем уговора са ИАТА-ом Јануара
2008. (једнострану форму лиценце нисмо никада добили од ИАТА-е). Од тада у континуитету
имамо лиценцу за штампање авио карата.
С тим у вези, молимо Вас да одговорите:
Да ли прихватате копију важећег уговора са ИАТА на енглеском и српском језику као доказ за
постојање важеће лиценце?
2. У одељку 2. Докази који се достављају уз понуду, навели сте да је неопходно да понуђач
достави важећу лиценцу за обављање послова туристичке организације коју издаје
Регистратор туризма (ст.21).
У вези тога, молимо да одговорите:
Да ли прихватате решење о издавању Лиценце са решењем о продужетку Лиценце за
организовање туристичких путовања издато од стране Регистра туризма који води Агенција
за привредне регистре (ми конкретно имамо решење из 2010 год. и решење о продужетку из
2013 год.) или је то нека друга форма? Молим појашњење траженог документа.
Одговори Наручиоца:
1.
Наручилац ће као доказ додатног услова да Понуђач располаже неопходним
пословним капацитетом, прихватити копију важећег уговора са ИАТА на енглеском и српском
језику уколико се из наведеног недвосмислено може закључити да Понуђач поседује важећу
лиценцу ИАТА.
2.
Наручилац ће као доказ обавезног услова прописаног у одељку V) “Услови за учешће
и доказивање испуњености услова”, под тачком 1.1.5 '”Да Понуђач поседује важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке”, прихватити и
Решење о продужетку Лиценце издато од стране надлежног органа уколико се из приложеног
може недвосмислено закључити да Понуђач поседује важећу Лиценцу за обављање
делатности прописану наведеним условом.
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