Република Србија
МИНИСТАРСTВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Број: 401-522-8/2018-001
26. априла 2018. године
Поп Лукина 7-9
Београд
На основу члана 30. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.
79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 140 ст. 1 и 2. Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 108 став
1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем
тексту: Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда број 401-522-7/2017-001 од 23.
априла.2018. године доносим
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор за јавну набавку услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији
хотелског смештаја за службена путовања, за потребе Министарства финансија – Управе за
јавни дуг, ЈНМВ број 1/2018, додељује се понуђачу TTC Top Travel Centar doo, Риге од Фере
6, 11000 Београд, матични број 20247509, ПИБ 104812439, за понуду број 61 од 16.04.20187.
године, која је код наручиоца заведена под бројем 401-620/2018-001 дана 17.04.2018. године у
10:40. Укупна цена услуге резервације појединачне повратне авио карте и резервације
хотелског смештаја износи 12,00 динара без ПДВ-а, рок испоруке авио-карата и резервације
за хотелски смештај износи 10 минута, рок плаћања je 45 дана.
Вредност уговора о јавној набавци је 3.500.000 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилац је дана 30.03.2018. донео Одлуку број 401-522/2018-011 о покретању
поступка јавне набавке мале вредности, за набавку услуга посредовања при куповини авио
карата и резервацији хотелског смештаја за потребе Министарства финансија – Управе за
јавни дуг. Редни број јавне набавке ЈНМВ број 1/2018. Назив и ознака из општег речника
набавке: Услуге путничких агенција и сличне услуге – 63510000. Процењена вредност јавне
набавке износи до 3.500.000,00 динара, без ПДВ-а. Поступак јавне набавке није обликован по
партијама.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.javnidug.gov.rs .
До истека рока за подношење понуда, тј. 17. априла 2018. године до 12,00 часова
примљене су понуде следећих понуђача и заведене по следећем редоследу:
Рб Број под којим
Датум
Сат
је понуда
Назив или шифра понуђача
пријема
пријема
заведена
1
2
3
4
54
Омега травел д.о.о., ул. Мајке
1 401-598/2018-001
13.04.2018
15:00
Јевросиме 14а, 11000 Београд

2
2

401-602/2018-001

3

401-613/2018-001

4

401-615/2018-001

5

401-619/2018-001

6

401-620/2018-001

7

401-622/2018-001

BIG BLUE GROUP d.o.o., Коларчева 3
11000 Београд
Miross d.o.o., Ул. Mајке Јевросиме 19/I,
11000 Београд
Jet Travel d.o.o. Kpaљa Петра 54, 11000
Београд
Nemesis d.o.o. ул. Кнез Михаилова бр.
33/1 11000 Београд
TTC Top Travel Centar doo, Риге од
Фере 6, 11000 Београд
ИМПАЛА д.о.о., ул. Кумодрашка бр.
10, 11000 Београд

16.04.2018

09:30

16.04.2018

15:01

17.04.2018

09:20

17.04.2018

10:30

17.04.2018

10:40

17.04.2018

11:25

Неблаговремених понуда није било.
Поступак отварања понуда за предметну јавну набавку је спроведен у Министарству
финансијa - Управа за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9, дана 17. априла 2018. године, са
почетком у 12,15 часова. Записник о јавном отварању понуда је уручен присутном
овлашћеном представнику понуђача Импала д.о.о. Београд, а осталим понуђачима је послат у
законском року.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као прихватљиве
све поднете понуде:
Број под којим је понуда заведенa:
401-598/2018-001
Назив или шифра понуђача:
Омега травел д.о.о., ул. Мајке
Јевросиме 14а, 11000 Београд
Укупна цена понуде без ПДВ-а
12 дин. без ПДВ-а
Рок плаћања
45 дана
Рок испоруке авио-карата и резервације за хотелски
10 минута
смештај је:
Број под којим је понуда заведенa:
401-602/2018-001
Назив или шифра понуђача:
BIG BLUE GROUP d.o.o.,
Коларчева , 11000 Београд
Укупна цена понуде без ПДВ-а
12 дин. без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке авио-карата и резервације за хотелски
смештај је:
Број под којим је понуда заведенa:
Назив или шифра понуђача:
Укупна цена понуде без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке авио-карата и резервације за хотелски
смештај је:
Број под којим је понуда заведенa:
Назив или шифра понуђача:
Укупна цена понуде без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке авио-карата и резервације за хотелски
смештај је:

45 дана
10 минута
401-613/2018-001,
Miross d.o.o., Mајке Јевросиме
19/I, 11000 Београд
110Београд
12 дин. без ПДВ-а
45 дана
10 минута
401-615/2018-001
Jet Travel d.o.o. Kpaљa Петра
54, 11000 Београд
12 дин. без ПДВ-а
45 дана
10 минута

3
Број под којим је понуда заведенa:
Назив или шифра понуђача:
Укупна цена понуде без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке авио-карата и резервације за хотелски
смештај је:
Број под којим је понуда заведенa:
Назив или шифра понуђача:
Укупна цена понуде без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке авио-карата и резервације за хотелски
смештај је:
Број под којим је понуда заведенa:
Назив или шифра понуђача:
Укупна цена понуде без ПДВ-а
Рок плаћања
Рок испоруке авио-карата и резервације за хотелски
смештај је:

401-619/2018-001
Nemesis d.o.o. Кнез Михаилова бр. 33/1 11000 Београд
12 дин. без ПДВ-а
45 дана
10 минута
401-620/2018-001
TTC Top Travel Centar doo,
Риге од Фере 6, 11000 Београд
12 дин. без ПДВ-а
45 дана
10 минута
401-622/2018-001
ИМПАЛА д.о.о., Кумодрашка
бр. 10, 11000 Београд
12 дин. без ПДВ-а
45 дана
10 минута

У предметном поступку критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена”.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је утврдила да су сви понуђачи
понудили исту укупну цену услуге, исти рок испоруке и ист рок плаћања.
Имајући у виду наведене чињенице, наручилац је применио резервни критеријум
предвиђен конкурсном документацијом – жребање. Наручилац је дана 17.04.2018.године
упутио позив свим понуђачима да присуствују жребању дана 20.04.2018. године, са почетком
у 12:00 часова, чиме је обезбедио транспарентност и јавност поступка.
Жребању у тачно заказано време присуствовали су представници понуђача који су
поднели овлашћење, и то:
Ред
бр.
1
2

Назив понуђача
BIG BLUE GROUP
d.o.o.,Коларчева 3 11000 Београд
ИМПАЛА д.о.о., ул. Кумодрашка
бр. 10, 11000 Београд

Овлашћени представник
понуђача

Број и датум
овлашћења

Жакула Слободан

бб/20.04.2018.

Прљић Миодраг

30-018/17.04.2018

Комисија за јавну набавку је на папиру исписала имена свих понуђача који су доставили
понуде и исте уручила овлашћеним представницима понуђача да их исконтролишу, и ставе у
идентичне коверте припремљене за поступак жребања и убаце у празну и припремљену за то
корпу. За понуђаче који се нису одазвали позиву за жребање, чланови Комисије за јавну
набавку су пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацили
листиће са називом одсутних понуђача и те коверте су учествовале у поступку жребања
заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. Коверте су ручно
промешане пред понуђачима, а потом је насумице вршен одабир коверти понуђача и
рангирање понуда према редоследу извлачења коверти. Моментом извлачења коверте са
цедуљом од стране Комисије за јавну набавку, на свакој коверти је уписан редни број, по

4
редоследу као су извучене. Извучене су коверте са папирима са именима свих понуђача.
Редослед извучених коварата представља уједно ранг листу понуђача.
Назив понуђача
TTC Top Travel Centar doo, Риге од Фере 6, 11000 Београд
Miross d.o.o. , Ул. Mајке Јевросиме 19/I, 11000 Београд
Jet Travel d.o.o. Kpaљa Петра 54, 11000 Београд
ИМПАЛА д.о.о., ул. Кумодрашка бр. 10, 11000 Београд
Омега травел д.о.о., ул. Мајке Јевросиме 14а, 11000 Београд
Nemesis d.o.o. ул. Кнез Михаилова бр. 33/1 11000 Београд
BIG BLUE GROUP d.o.o.,Коларчева 3 11000 Београд
Записник о извршеном жребању уручен је присутним овлашћеним представницима
понуђача, а осталим понуђачима је послат у законском року.
На основу утврђених чињеница Комисија за јавну набавку је предложила одговорном
лицу наручиоца да уговор о јавној набавци услуга посредовања при куповини авио карата и
резервацији хотелског смештаја за службена путовања у поступку јавне набавке мале
вредности, ЈНМВ 1/2018 додели понуђачу TTC doo Београд за понуду број 61 од 16.04.2018.
године, која је код наручиоца заведена под бројем 401-620/2018-001 дана 17.04.2018. године у
10:40. Укупна цена услуге резервације појединачне повратне авио карте и резервације
хотелског смештаја износи 12,00 динара без ПДВ-а, рок испоруке авио-карата и резервације
за хотелски смештај износи 10 минута, рок плаћања je 45 дана.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама
донета одлука као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца:
www.javnidug.gov.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.
1
2
3
4
5
6
7

Поука о правном средству: Против ове одлуке
понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту
права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на
Порталу јавних набавки
ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
______________________
Бранко Дрчелић

