
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица
Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке
услуга – Услуге обезбеђења авио карата за службена путовања
запослених у иностранство, редни број набавке: 23/15, врши следећу
измену Конкурсне документације:

1. Обзиром на питање које је пристигло од заинтересованог лица и
узимајући у обзир тренутно стање обуке кадрова на тржишту
Србије, Наручилац врши измену Конкурсне документације у
поглављу IV у делу кадровски капацитет и у складу са тим у прилогу
се налази новa странa 6/28.

Комисија за јавну набавку

Измена Конкурсне документације број: 1
Датум: 23.07.2015. године



Конкурсна документација за јавну набавку број 23/15
6 /28

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

 ДОКАЗ - Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;

 ДОКАЗ - Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 потребно је да у погледу финансијског капацитета понуђач није пословао са губитком у
последње две године пре објављивања позива за подношење понуда а као доказ доставља
финансијске извештаје за 2013. и 2014. годину,

 потребно је да у погледу пословног капацитета:
o понуђач користи најмање један од водећих међународних резервационих система

авионских карата са приступом базама података водећих авио компанија (Amadeus,
Galileo, Saber, Worldspan) а као доказ доставља дозволе за приступ једном од водећих
међународних резервационих система (Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan) или потврду
из које се види да га понуђач користи (издат од стране овлашћеног лица),

o понуђач поседује лиценцу IATA (International Air Transport Association – Међународно
удружење авиопревозника и путничких агенција за продају авио карата) а као доказ
доставља важеће лиценце IATA (International Air Transport Association – Међународно
удружење авиопревозника и путничких агенција за продају авио карата),

 потребно је да у погледу техничког капацитета понуђач располаже (у власништву или закупу)
одговарајућим пословно-канцеларијским и продајним простором, неопходним за обављање
предметне делатности, као доказ доставља изјаву (потписану, оверену и заведену на
меморандуму) да располаже одговарајућим пословно-канцеларијским и продајним
простором, неопходним за обављање предметне делатности,

 потребно је да у погледу кадровског капацитета, понуђач у моменту подношења понуде има у
радном односу на одређено или неодређено радно време минимум 2 запослена који су у
непосредној вези са предметом јавне набавке, од којих минимум 1 има завршен курс „4.6.1.
Међународни путнички агент – Basic Passenger Fares and Ticketing“ или диплому Amadeus
Functionality или GDS – Travelport Galileо (сертификат - BF1 – Booking file 1 basic reservation course
или сертификат – Fares 1 - Basic fares and ticketing course или сертификат – Fares 2 –
Reservations and fares/migration course). Као доказ понуђач доставља копије радних књижица,
односно уговора о радном ангажовању, за минимум 2 (два) извршиоца од којих минимум 1
има завршен курс „4.6.1. Међународни путнички агент – Basic Passenger Fares and Ticketing“ или
Amadeus Functionality или GDS – Travelport Galileо и потврду о завршеном курсу „4.6.1.
Међународни путнички агент – Basic Passenger Fares and Ticketing“, односно диплому Amadeus
Functionality или сертификат - BF1 – Booking file 1 basic reservation course или сертификат – Fares 1
- Basic fares and ticketing course или сертификат – Fares 2 – Reservations and fares/migration
course као доказ да најмање 1 (један) запослени за ког се доставља доказ о радном
ангажовању поседује захтевани сертификат.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
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