Наручилац: САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА
Кнез Михајлова 7/2
Београд

22.02.2017
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На основу члана 105. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија Наручиоца, образована Решењем број 12/01 од 13.02.2017. године за јавну
набавку мале вредности број ЈНМВ 1/2017-8 сачињава
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
СА ПОЗИВОМ НА ЖРЕБ КАКО БИ СЕ УТВРДИЛА НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА
за јавну набавку број ЈНМВ 2/2017-12
Предмет набавке: Набавка услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и
иностранству.
Назив и ознака из општег речника набавке: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и
услуге помоћи туристима
Процењена вредност збира јединичних цена (према спецификацији услуга које су предмет јавне
набавке): 400,00 динара без ПДВ. Набавка се финансира до укупног износа од 1.300.000,00 динара са
ПДВ
Одлуком број 12 од 13.02.2017. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности за
Набавка услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству.
Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то „најнижа понуђена цена“.
Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку објављени
су на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 13.02.2016. године.
Благовремено, тј. до 10:00 часова, дана 21.02.2017. године, пристигле су понуде следећих
понуђача:
1. „TTI“ д.о.о, Теразије 16/V, Београд (понуда заведена под бројем 12/04 дана 14.02.2017.
године у 11:45 часова);
2. „P3 Advertising“ д.о.о, Санџачка 56, Београд (понуда заведена под бројем 12/05 дана
17.02.2017. године у 9:11 часова).
3. „Jumbo travel“ д.о.о, Београдска 33, Београд (понуда заведена под бројем 12/06 дана
17.02.2017. године у 12:34 часова);
4. „Jet Travel“ д.о.о, Краља Петра 54, Београд (понуда заведена под бројем 12/07 дана
17.02.2017. године у 15:00 часова);
5. „Sky Multicom“ д.о.о, Шпанских бораца 32А, Београд (понуда заведена под бројем 12/08
дана 21.02.2017. године у 09:40 часова).
Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.
Поступак отварања понуда вођен је дана 21.02.2017. године са почетком у 11:30 часова на
адреси Спортски савез Србије, Македонска 28/2, Београд (Записник о отварању понуда број 12/09 од
21.02.2017. године).
Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за
предметну јавну набавку у складу са условима који су тражени предметном конкурсном
документацијом и утврдила следеће:
Цена и остали подаци из Обрасца понуде:
Број понуде
Укупна Понуђена
(из Обрасца
ПОНУЂАЧ
цена без ПДВ
понуде)
17/2017 од
100,00
„TTI“ д.о.о.
13.02.2017.

Рок важења
понуде

Начин и Рок
плаћања

365 дана

45 дана

1

„Jet Travel“ д.о.о.

162/17 од
16.02.2017.
70/2017 од
17.02.2017.
22 од 17.02.2017.

„Sky Multicom“ д.о.о.

18 од 20.02.2017.

„P3 Advertising“
д.о.о.
„Jumbo travel“ д.о.о.

-

100,00

365 дана

45 дана

100,00

60 дана

45 дана

100,00

90 дана

45 дана

100,00

365 дана

45 дана

Понуда понуђача „TTI“ д.о.о, Теразије 16/V, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „P3 Advertising“ д.о.о, Санџачка 56, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „Jumbo travel“ д.о.о, Београдска 33, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „Jet Travel“ д.о.о, Краља Петра 54, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „Sky Multicom“ д.о.о, Шпанских бораца 32А, Београд је прихватљива.

1.
2.
3.
4.
5.

Реодослед пристиглих прихватљивих понуда на основу критеријума најнижа понуђена цена:
„TTI“ д.о.о. – 100,00 динара без ПДВ;
„P3 Advertising“ д.о.о. – 100,00 динара без ПДВ;
„Jumbo travel“ д.о.о. – 100,00 динара без ПДВ;
„Jet Travel“ д.о.о. – 100,00 динара без ПДВ;
„Sky Multicom“ д.о.о. – 100,00 динара без ПДВ.

С обзиром да више понуда имају исту понуђену цену и исти рок плаћања („TTI“ д.о.о, „P3
Advertising“ д.о.о, „Jumbo travel“ д.о.о, „Jet Travel“ д.о.о. и „Sky Multicom“ д.о.о.), у складу са
Упутством понуђачима како да сачине понуду, у делу - Елементи критеријума на основу којих ће
наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом (страна 13/29) из Конкурсне документације, применом критеријума „Уколико две или више
понуда имају једнаку понуђену цену и рок плаћања најповољнија понуда ће бити изабрана жребом у
просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача“, Наручилац Савез Србије за дизање
тегова, Кнез Михајлова 7/2, Београд позива представнике Понуђача „TTI“ д.о.о, Теразије 16/V,
Београд, „P3 Advertising“ д.о.о, Санџачка 56, Београд, „Jumbo travel“ д.о.о, Београдска 33,
Београд, „Jet Travel“ д.о.о, Краља Петра 54, Београд и „Sky Multicom“ д.о.о, Шпанских бораца
32А, Београд да 24.02.2017. године у 10:45 часова адреси Спортски савез Србије, Македонска 28/2,
Београд дођу на жребање како би се утврдила најповољнија понуда.
Комисија за Јавну набавку
Славен Радонић
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