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Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку 

јавне набавке услуга  – Набавка авио карата за потребе Факултета 
организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015  

 
 
 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку услуга  – Набавка 
авио карата за потребе Факултета организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015, на 
питање потенцијалног понуђача од  14.08.2015. године.  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, 
www.fon.bg.ac.rs,  линк тендери и Порталу за јавне набавке. 
 
  С поштовањем,  
 
 
 
 
 

    Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана 
                             Број:  

07-03 бр 3/2 од 21.07.2015. године 
  

 
 
 
Достављено :  
 

- Свим потенцијалним понуђачима за које  
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 
 
Комисија за јавну набавку услуга  – Набавка  авио карата  за потребе 

Факултета организационих наука, број 07-03 бр. 03-2015 , образована 
решењем број 07-03 бр 3/2 од 21.07.2015. године 

 
Београд, 17.08.2015. године 

 
Предмет: 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 
 

              Дана 14.08.2015. године примљено је питање потенцијалног понуђача 
следећег садржаја:  
 
Питање  

Kao prvi kriterijum za dodelu ugovora naveli ste „najniža ponuđena cena“ gde ste izrazili 

50 destinacija što regionalnih, evropskih, što interkontinentalnih, gde mi treba da izrazimo 

cenu povratne avio karte u ekonomskoj klasi po osobi sa svim ukalkulisanim zavisnim 

troškovima. Želeli bismo da Vam predočimo par stvari: 

Kako niste naveli datum i vreme polaska i povratka kao ni mesto polaska za svaku 

destinaciju, želeli bismo da Vam skrenemo pažnju da shodno funkcionisanju globalnih 

rezervacionih sistema za pretragu avio karata, sve dobijene cene su trenutne i zavise od 

datuma putovanja i raspoloživosti na letovima avio kompanija. Ne znamo na koji datum da se 

pozovemo kada budemo vadili cene iz sistema. 

iz tog razloga, trebate imati u vidu da cene koje mi i druge agencije budemo iskazali nije 

moguce garantovati za sve vreme trajanja Ugovora. 

 Da li ovo dalje znaci da smo po ovim cenama koje mi budemo iskazali u obavezi da izvršimo 

pomenute usluge ili one služe samo za rangiranje ponuđača prilikom stručne ocene ponuda? 

Одговор  
Изабрани понуђач набавку авио карата за потребе Факултета организационих 
наука врши по уговореној цени. Уколико дође до промене цене на тржишту 
наручилац ће сходно одредбама Закона о јавним набавкама дозволити промену 
цене услуге након закљученог уговора под условом да понуђач образложи и 
докаже да је до промене дошло због објективних разлога и у складу с 
кретањима цена на тржишту.  
 


