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Београд
На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник ПС“, бр.
114/12, 14/15, 68/15),
Атлетски савез Србије, из Београда, Страхињића Бана 73а, објављује и доставља

Резервација авио карата ЈН ОП 9/2020
Информацију бр. 1

Питање: 1: „U konkursnoj dokumentaciji za tender za kupovinu avio karata ЈН ОП
9/2020, kao jedan od uslova za ispunjenje kadrovskog kapaciteta navedeno je :
1) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном
приказу додатних услова – Доказ:
да располаже довољним кадровским капацитетом понуђач доставља копију
Фотокопију уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима или
фотокопију радних књижица или важеће пријаве на обавезно осигурање за најмање 5
ангажована радника и фотокопија диплома/сертификата о положеним курсевима
4.61. или 4.1.0 или другог IATA курса за међународног путничког агента
S obzirom na to da IATA kursevi, kao što je 4.6.1, već više od deset godina nisu aktuelni kao
deo obavezne obuke putničkih agenata, jer su oni bili aktuelni u vreme kad su se avio karte
pisale rukom, dok se sada sve radi automatski kroz sistem, a sami globalni rezervacioni
sistemi su dodali nove kurseve svojim obukama, čije diplome podrazumevaju da je agent
apsolutno obučen za poslove medjunarodnog putničkog agenta, da li se prihvataju te diplome
kao dokaz?
Primer za to je Amadeus koji ima 3 nivoa obučenosti, kojima uokviruje sve što jedan
medjunarodni putnički agent za prodaju avio karata treba da zna da radi kroz sistem. Isto je
kod Galilea I ostalih rezervacionih sistemа.

Питање 2:
„zahtev koji se odnosi na dodatni uslov tenderske dokumentacije u vezi sa poslovnim
kapacitetom, konkretno poslovanjem sa određenim skoringom boniteta.

Naime, kako je na stranicama 6 i 9, tenderske dokumentacije navedeno, potrebno je dostaviti
izveštaj o bonitetu.
Za sva privredna društva registrovana kod APR , upravo Agencija izdaje ovu vrstu izveštaja,
tačnije BON-JN Izveštaj o bonitetu za javne nabavke, sa najvišim nivoom ocene boniteta AA,
što se može utvrditi i na njihovom portalu.“

Одговор 1:
Имајући у виду да је наручиоцу веома важно да агенти који ће се бавити извршењем
уговора умети да испуне све захтеве који су тражени конкурсном документациом, а
имајући у виду знања и способности које се стичу на IATA курсевима, неопходно је да
најмање пет запослених има завршен неки од IATA курсева.

Одговор 2:
На страни 6. Конкурсне документације наведено је да понуђач који учествује у
поступку јавне набавке мора да испуни услов у вези са пословним капацитетом
односно да „послује са бонитетом ААА“, а на страни 9. Конкурсне документације као
доказ да понуђач испуњава тражени услов наведено је „Понуђач овај услов доказује
достављањем одговарајућег бонитета.“
Дакле наручилац нигде није навео нити је тражио да се достави БОН ЈН који издаје
АПР већ одговарајући бонитет који издаје организација сетификована за издавање
бонитета којима се доказује квалитет пословања и финансијска стабилност привредног
субјекта. Дакле у прилогу понуде је потребно доставити сертификат бонитетне
изврсности који издаје овлашћено сертификационо тело.
Председник Комисије
Кантар Јован

