
ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
11000 Београд 
Риге од Фере бр. 4

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет:  Одговор на питање понуђача у вези Конкурсне документације за поступак 
јавне набавке мале вредности број 1.2.2/2018, набавка услуга –  Услуге 
обезбеђења авио карата  и хотелског смештаја у земљи и 
иностранству.

Дана 26.03.2018. године, потенцијални понуђач је поставио питање следеће садржине:
 
,, уколико желите да добијете цене авио карата за наведене дестинације онда је неопходно да 
наведете датуме за када су карте потребне, тј. датум поласка и датум повратка бар оквирно, 
јер цена карте зависи не само од броја расположивих места у моменту резервисања већ и од 
сезоналности, дужине боравка и датума кад се купује карта.

Молим Вас да према овоме извршите промене у конкурсној документацији.”

Разматрајући постављено питање, Комисија за ЈНМВ број 1.2.2/2018 је, у складу са 
чланом 63. ЗЈН уважила примедбу потенцијалног Понуђача и донела одлуку да  
изврши  промену Конкурсне документације у делу који је везан за постављено 
питања тако што ВРШИ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ БРОЈ 
1.2.2/2018 НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

1. Глава IV, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за јавну набавку услуга –  
Услуге обезбеђења авио карата и  хотелског смештаја у земљи и 
иностранству број јавне набавке  1.2.2/2018, на страни 7/43 испод става 1. тачке
1-6 додаје се нови став који гласи:

Оквирни периоди датума одласка и повратка путника:
За дестинацију под тачком 1. одлазак /повратак у периоду од 28.05. до 30.06.2018.
године; дужина боравка до 30 дана;
За дестинације под тачкама 2; 3; и 4; одлазак /повратак у периоду од 28.05. до
30.06.2018. године; дужина боравка до 15 дана;
За дестинацију под тачком  5.  одлазак / повратак у периоду од 01. до 31.12.2018;
дужина боравка до 15 дана;
За дестинацију под тачком 6. одлазак / повратак у периоду од 01. до 31. маја 2018;
дужина боравка до 15 дана;

2. Глава VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ за 
јавну набавку услуга -Услуге обезбеђења авио карата и  хотелског смештаја 
у земљи и иностранству број јавне набавке  1.2.2/2018, на страни 16/43,тачка 
2. став 5. мења се и гласи:

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
      до 0  5  .   априла 2018.   године     до   09.30     часова  .   

3. Тачка 6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДЕ, став 2. и 3. на страни 17 и 18/43 мења се и гласи:



- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
до   05. априла 2018  .   године     до   09.30     часова.

 
               Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца:  Завод  за  проучавање  културног  развитка, Риге  од  Фере  4, Београд,
закључно са  05. априлом 2018.     године     до   09.30     часова  .

          4. Тачка 7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење

понуда, дана 05. априла 2018.   године у        10  .0  0   часова на адреси наручиоца: Завод за
проучавање  културног  развитка, Риге  од  Фере  4, Београд,  у  присуству  чланова
Комисије за предметну јавну набавку.

5. Тачка 24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ 
КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У 
СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ на страни 24/43 испод става 2. тачке 1-6 додаје се 
нови став који гласи:

Оквирни периоди датума одласка и повратка путника:
За  дестинацију  под  тачком  1.  одлазак  /повратак  у  периоду  од  28.05. до
30.06.2018. године; дужина боравка до 30 дана;
За дестинације под тачкама 2; 3; и 4; одлазак /повратак у периоду од 28.05. до
30.06.2018. године; дужина боравка до 15 дана;
За  дестинацију  под  тачком  5.  одлазак  /  повратак  у  периоду  од  01.  до
31.12.2018; дужина боравка до 15 дана;
За дестинацију под тачком 6. одлазак / повратак у периоду од 01. до 31. маја
2018; дужина боравка до 15 дана;

6.  Глава VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности – Услуге
обезбеђења авио карата и  хотелског смештаја у земљи и иностранству за потребе
Завода за проучавање културног развитка , број јавне набавке  1.2.2/2018, на страни 
31/43 тачка 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – СТРУКТУРА  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (са 
упутством како да се попуни) испод табеле бр. 2 са дестинацијама 1-6 додаје се нови 
став који гласи:
Оквирни периоди датума одласка и повратка путника:
За дестинацију под тачком 1. одлазак /повратак у периоду од 28.05. до 30.06.2018.
године; дужина боравка до 30 дана;
За дестинације под тачкама 2; 3; и 4; одлазак /повратак у периоду од 28.05. до
30.06.2018. године; дужина боравка до 15 дана;
За дестинацију под тачком  5.  одлазак / повратак у периоду од 01. до 31.12.2018;
дужина боравка до 15 дана;
За дестинацију под тачком 6. одлазак / повратак у периоду од 01. до 31. маја 2018;
дужина боравка до 15 дана;

Све  наведене  измене  и  допуне  конкурсне  документације  Завод  за  проучавање
културног развитка ће објавити на Порталу УЈН и својој интернет страници.

У Београду, 27.03.2018                                      за Конкурсну комисију ЈНМВ бе.
1.2.2/2018
                                                                           члан Данијела Обрадовић, дипл. правник 




