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ИЗМЕНE И ДОПУНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БРОЈ 4/2017
Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског
смештаја за службена путовања у земљи и иностранству
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15), Наручилац врши изменe и допунe конкурсне документације за јавну набавку услуге
посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за
службенa путовања у земљи и иностранству, број 4/2017, и то:
1. На страни 8. Конкурсне документације, у делу Додатни услови које понуђач мора да испуни за
учешће у поступку јавне набавке – Кадровски капацитет (члан 76. став 2. Закона), после реченице
„Да понуђач има најмање пет радно ангажованих лица, од којих најмање троје има завршен
одговарајући курс за међународног туристичког агента, а који ће бити одговорни за извршење
уговора и квалитет пружених услуга", додаје се реченица:
„Под одговарајућим курсем за међународног туристичког агента сматра се IATA курс 4.6.1, као
и одговарајући курс за резервацију карата од Amadeus-а или Galileo-а."
2. На страни 12. Конкурсне документације, у оквиру Упутства како се доказује испуњеност
додатних услова, у делу Додатни услови – Кадровски капацитет, после реченице „Да понуђач има
најмање пет радно ангажованих лица, од којих најмање троје има завршен одговарајући курс
за међународног туристичког агента, а који ће бити одговорни за извршење уговора и квалитет
пружених услуга", додаје се реченица: „Под одговарајућим курсем за међународног туристичког
агента сматра се IATA курс 4.6.1, као и одговарајући курс за резервацију карата од Amadeus-а
или Galileo-а." Такође се текст: "Доказ: Изјава о кључном техничком особљу које ради за понуђача и
које ће бити одговорно за извршење уговора (текст изјаве садржан у конкурсној документацији)", мења
и гласи: "Доказ: Изјава о кључном техничком особљу које ради за понуђача и које ће бити одговорно
за извршење уговора, као и сертификат о завршеном IATA курсу 4.6.1. и одговарајући сертификат
за резервацију карата од Amadeus-а или Galileo-а. (текст изјаве садржан у конкурсној
документацији)."
3. На страни 19. Конкурсне докумантације, у оквиру Обрасца 3 - Изјаве о кључном техничком
особљу које ради за понуђача и које ће бити одговорно за извршење уговора, текст "Потврђујем
печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву прилажем копије
диплома о завршеном курсу за међународног путничког агента (за најмање 3 радника)", мења се
и гласи: "Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову изјаву
прилажем копије диплома о завршеном IATA курсу 4.6.1. и одговарајући сертификат за
резервацију карата од Amadeus-а или Galileo-а (за најмање 3 радника)".

4. На страни 23. Конкурсне документације, у оквиру Обрасца 6 – Изјаве понуђача да испуњава
услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом, тачка 4. Кадровски капацитет, после реченице „Понуђач има најмање
пет радно ангажованих лица, од којих најмање троје има завршен одговарајући курс за
међународног туристичког агента, а који ће бити одговорни за извршење уговора и квалитет
пружених услуга", додаје се реченица: „Под одговарајућим курсем за међународног туристичког
агента сматра се IATA курс 4.6.1, као и одговарајући курс за резервацију карата од Amadeus-а
или Galileo-а."
Конкурсна документација у осталом делу остаје непромењена.

