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15/14
Овлашћено лице Наручиоца – председник Савеза Србије за дизање тегова, на основу Извештаја
комисије о стручној оцени понуда број 15/13 од 21.02.2018. године, а у складу са чланом 107. став 3. и
чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Јавна набавка број ЈНМВ 1/2018-15
I Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 1/2018-15: услуге - Услуге резервације и обезбеђења
авио карата спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности, а по стицању услова из члана 107. став
3. ЗЈН, додељује се понуђачу „Big Blue Group“ д.о.о, Коларчева 3, Београд.
Укупна понуђена цена - збир јединичних цена износи (по датом обрасцу структуре цена) износи
4,00 динара без ПДВ.
Рок важења понуде износи: 365 календарских дана од дана отварања понуда.
Начин извршења извршења услуге: Понуђач ће предметну услугу извршавати према динамици и
потребама Наручиоца, а према достављеном захтеву од стране Наручиоца.
Понуђач је дужан да достави имена и бројеве телефона лица надлежних за пријем захтева
Наручиоца за резервацију авионских карата.
Доступност - временски период за пријем захтева за резервацију авионских карата је од 00-24
часова сваког дана за време важења уговора.
Наручилац ће предметне услуге користити до максималног износа од 1.200.000,00 динара без ПДВ
(у овај износ укључена је услуга резервације и обезбеђења, као и цена авионских карата са свим
припадајућим трошковима (аеродромске таксе и сл.).
Начин и рок плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 дана од дана достављања
исправне фактуре.
Образложење:
Предмет набавке: Услуге резервације и обезбеђења авио карата
Назив и ознака из општег речника набавке: 60410000 - Услуге редовног авио-превоза
Процењена вредност збира јединичних цена (према спецификацији услуга које су предмет јавне набавке):
1.500,00 динара (без ПДВ) а Набавка се финансира у износу до 1.200.000,00 динара без ПДВ
Одлуком број 15 од 06.02.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности за
Набавка Услуге резервације и обезбеђења авио карата.
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 06.02.2018. године.
Благовремено, тј. до 10:00 часова, дана 14.02.2018. године, пристигле су понуде следећих понуђача:
1. „Jumbo travel“ д.о.о, Београдска 33, Београд (понуда заведена под бројем 15/04 дана
09.02.2018. године у 13:25 часова);
2. „Омега Травел“ д.о.о, Доситејева 7а, Београд (понуда заведена под бројем 15/05 дана
09.02.2018. године у 15:00 часова);
3. „Sky Multicom“ д.о.о, Шпанских бораца 32А, Београд (понуда заведена под бројем 15/06 дана
13.02.2018. године у 09:20 часова);
4. „Big Blue Group“ д.о.о, Коларчева 3, Београд (понуда заведена под бројем 15/07 дана
13.02.2018. године у 09:40 часова);
5. „Омнипромет“ д.о.о, Савски трг 7, Београд (понуда заведена под бројем 15/08 дана
13.02.2018. године у 10:00 часова);
6. „P3 Advertising“ д.о.о, огранак „P3 Travel“, Санџачка 56, Београд (понуда заведена под
бројем 15/09 дана 14.02.2018. године у 08:30 часова).

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.
Поступак отварања понуда вођен је дана 14.02.2018. године са почетком у 11:15 часова на адреси
Спортски савез Србије, Македонска 28/2, Београд (Записник о отварању понуда број 15/10 од 14.02.2018.
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:
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Понуда понуђача „Jumbo travel“ д.о.о, Београдска 33, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „Омега Травел“ д.о.о, Доситејева 7а, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „Sky Multicom“ д.о.о, Шпанских бораца 32А, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „Big Blue Group“ д.о.о, Коларчева 3, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „Омнипромет“ д.о.о, Савски трг 7, Београд је прихватљива.
Понуда понуђача „P3 Advertising“ д.о.о, огранак „P3 Travel“, Санџачка 56, Београд је прихватљива.
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Реодослед пристиглих прихватљивих понуда на основу критеријума најнижа понуђена цена:
„Jumbo travel“ д.о.о. – 4,00 динара без ПДВ;
„Омега Травел“ д.о.о. – 4,00 динара без ПДВ;
„Sky Multicom“ д.о.о. – 4,00 динара без ПДВ;
„Big Blue Group“ д.о.о. – 4,00 динара без ПДВ;
„Омнипромет“ д.о.о. – 4,00 динара без ПДВ;
„P3 Advertising“ д.о.о. – 4,00 динара без ПДВ.

С обзиром да је више понуда имало исту понуђену цену и исти рок плаћања („Jumbo travel“ д.о.о,
„Омега Травел“ д.о.о, „Sky Multicom“ д.о.о, „Big Blue Group“ д.о.о, „Омнипромет“ д.о.о. и „P3
Advertising“ 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 13/28) 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 је позвао представнике Понуђача „Jumbo
travel“ д.о.о, Београдска 33, Београд, „Омега Травел“ д.о.о, Доситејева 7а, Београд, „Sky Multicom“
д.о.о, Шпанских бораца 32А, Београд, „Big Blue Group“ д.о.о, Коларчева 3, Београд, „Омнипромет“
д.о.о, Савски трг 7, Београд и „P3 Advertising“ д.о.о, огранак „P3 Travel“, Санџачка 56, Београд да
21.02.2018. године у 10:30 часова адреси Спортски савез Србије, Македонска 28/2, Београд дођу на
жребање како би се утврдила најповољнија понуда.
Жребање је одржано 21.02.2018. године у 10:30 часова на адреси Спортски савез Србије,
Македонска 28/2, Београд (Записник о са жребања број 15/12 од 21.02.2018. године).

На жребању је извучена понуда понуђача „Big Blue Group“ д.о.о, Коларчева 3, Београд. Присутни
представници понуђача нису имали примедби на поступак жребања што је потврђено записником о
жребању.
Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу „Big Blue Group“
д.о.о, Коларчева 3, Београд за јавну набавку број ЈНМВ 1/2018-15 – Услуге резервације и обезбеђења
авио карата, поводом чега је сачинила Извештај Комисије о стручној оцени понуда број 15/13 од
21.02.2018. године.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те
је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „Big Blue Group“ д.о.о,
Коларчева 3, Београд који је у предметном поступку јавне набавке, поднео понуду број 98 од 12.02.2018.
године.
Укупна понуђена цена - збир јединичних цена износи (по датом обрасцу структуре цена) износи
4,00 динара без ПДВ.
Рок важења понуде износи: 365 календарских дана од дана отварања понуда.
Начин извршења извршења услуге: Понуђач ће предметну услугу извршавати према динамици и
потребама Наручиоца, а према достављеном захтеву од стране Наручиоца.
Понуђач је дужан да достави имена и бројеве телефона лица надлежних за пријем захтева
Наручиоца за резервацију авионских карата.
Доступност - временски период за пријем захтева за резервацију авионских карата је од 00-24
часова сваког дана за време важења уговора.
Наручилац ће предметне услуге користити до максималног износа од 1.200.000,00 динара без ПДВ
(у овај износ укључена је услуга резервације и обезбеђења, као и цена авионских карата са свим
припадајућим трошковима (аеродромске таксе и сл.).
Начин и рок плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 дана од дана достављања
исправне фактуре.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу
поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки.
Председник
Савеза Србије за дизање тегова

______________________
Милан Михајловић
Доставити Одлуку о додели уговора Архиви
и објавити на Порталу јавних набавки и интернет
Страни Наручиоца

