Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд
Број: 404-02-421/2018-11
Датум: 30.10.2018. године
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 40402-421/2018-11
У вези поступка јавне набавке број 404-02-421/2018-11 за доделу уговора о
набавци услуга посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја за
потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству, редни број 1.2.9., за
коју је позив објављен на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као и
на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs, Наручиоцу je 30.10.2018.
године електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним
питањем следећег садржаја:
„Молим Вас само за разјашњење да ли је укупна уговорена вредност предметног
услуга за јавну набавку број 404-02-421/2018-11 два или три милиона динара, пошто у
моделу уговора, страна 33, пише да износи 2.000.000 (словима:тримилиона) динара?“
У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом,
Комисија је припремила следеће појашњење:
На страни 33/36 поткрала се грешка с обзиром да стоји вредност уговора
2.000.000, а словима тримилиона динара, а требало би да стоји словима: двамилиона
динара. У наставку појашњења се налази измењена страница конкурсне документације.
Извињавамо се потенцијалним понуђачима због случајне грешке.
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези са
припремањем понуде представљају саставни део конкурсне документације.
КОМИСИЈА

33/36

- да је Добављач доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће преузето из
понуде) понуду број ____________________ од __________________ године (биће преузето из
понуде) која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази
у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да Наручилац, на основу Одлуке о додели
уговора брoj 404-02-421/2018-11 од ___________________ (попуњава Наручилац), изабрао
Добављача за набавку предметне услуге;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним
набавкама.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем
услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског
смештаја за службена путовања које морају да буду пружене у свему у складу са понудом и
техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.
Добављач обавезује се да пружи предметне услуге, а Наручилац се обавезује да у
складу са потребама и одобреним буџетским средствима сукцесивно упућује писмене захтеве
за извршење услуге, писаним путем констатује да је услуга извршена и плати уговорену цену.
Саставни делови овог Уговора су:
1. Понуда Добављача број ____________од_________ (биће преузето из понуде),
2. Конкурсна документација за јавну набавку број 404-02-421/2018-11 у којој су
садржани Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис услуга (одељак III конкурсне
документације), обавезни и додатни услови Наручиоца наведени у конкурсној документацији.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност предметних услуга износи: 2.000.000 (словима:двамилиона)
динара која обухвата цену услуге посредовања, цену авио карата и других путних карата и цену
хотелског смештаја са урачунатим пратећим трошковима (боравишне таксе, аеродромске таксе,
осигурања и сл.). Добављач је дужан да Наручиоцу достави спецификацију структуре цене,
доказиву на основу рачуна, ценовника, улазне фактуре и слично.
У складу са чланом 35 Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" бр. бр.
84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн.,
68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин.
изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017 и 13/2018) туристичке агенције за
туристичке услуге не могу да исказују ПДВ у рачунима и немају право на одбитак претходног
пореза на основу претходних туристичких услуга које су јој исказане у рачуну.
Цена услуге обезбеђивања авио карата и дугих путних карата и резервације хотелског
смештаја за службена путовања у земљи и иностранству по особи износи
.............................динара. (биће преузето из понуде)
Цена боравишне таксе мора бити урачуната у цену хотелског смештаја. У цену су
урачунати сви трошкови Добављача. Промена цена није могућа.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Исплaтa угoвoрeнe цeнe за услуге које су предмет овог Уговора вршиће се сукцесивно,
на основу испостављеног рачуна.
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Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за заштиту биља
Омладинских бригада 1, Нови Београд

