ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
Сметанина 2
Број: ОП 1/2016-11/05
Београд
29.02.2016. године
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Поштовани,
У складу са ЗЈН достављамо Вам одговоре на питања једног од понуђача везаних за
Јавну набавку услуга – Услуге резервације и обезбеђења авио карата, број: ОП 16/2015-62, од
стране наручиоца Ватерполо савеза Србије.
А) ПИТАЊА
1) Поштовани,
У складу са чланом 63. став 2. и чланом 149. став 3. Закона о јавним набавкама указујемо Вам
на следеће недостатке и неправилности које садржи конкурсна документација у отвореном
поступку за јавну набавку услуге резервације и обезбеђења авио карата, Број јавне набавке О.П.
1/2016-11.
Као додатан услов предвидели сте следеће:
„да је понуђач у 2015. години имао обрађених најмање 20 групних спортских путовања“
Наведени услов није у складу са чл. 10. и 76. ст. 2. и 6. Закона о јавним набавкама.Чланом 76.
ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) прописано
је да наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек
када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Оваквим дефинисањем додатних
услова долази се до основног смисла прописивања додатних услова, а то је да се исти траже
само када су заиста неопходни за реализацију јавне набавке. Јасно нам је да додатне услове
наручиоци одређују са циљем да у поступку учествују понуђачи који су за то квалификовани и
способни, али у овом поступку то није случај. Разлике између обрађених групних спортских
путовања и групних путовања не постоје, те је нејасан додатни услов да у 2015. години понуђач
има обрађених 20 групних спортских путовања. Такође, нејасно је због чега сте се одлучили за
број 20? Да ли понуђач који је обрадио 10 групних путовања не може да изврши услуге које су
предмет ове набавке?
Молимо вас да извршите измену конкурсне документације, те из додатног услова избаците реч
„спортских“, у супротном бићемо приморани да уложимо захтев за заштиту права.
Б) ОДГОВОРИ
1) Наручилац је, с обзиром да је у питању посебна врста групних путовања, тј. у питању
су спортске групе, предвидео да Понуђачи имају одрађених 20 групних спортских
путовања. Када је у питању примедба која се односи на број групних путовања, односно
20, Наручилац сматра да је то оптимални број који представља сигуран знак да
потенцијални понуђач има довољно искуства са обрађивањем спортских група.
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