Овлашћено лице Наручиоца – генерални секретар Стрељачког савеза Србије, на основу
Извештаја комисије о стручној оцени понуда број: 02-13/23/2016 од 22.02.2016. 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 О.П. 4/2016
I Уговор у поступку јавне набавке број О.П 4/2016: услуге – Услуге резервације и
обезбеђења авио карата спроводи се као поступак јавне набавке у отвореном поступку, а по
стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу „FLYFLY TRAVEL“ д.о.о, Кнез
Михаилова 30/2, Београд.
Укупна понуђена цена - збир јединичних цена износи: 4,00 динара.
Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуда.
Начин и рок плаћања: У року од 45 дана након извшене услуге и испостављања рачуна.
Понуђач ће предметну услугу извршавати према динамици и потребама Наручиоца, а
према достављеном захтеву од стране Наручиоца, до 31.12.2016.године.
Наручилац ће предметне услуге користити до максималног износа од 8.000.000,00
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.).
.
Образложење:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Услуге резервације и обезбеђења авио карата
Процењена вредност: 8.000.000,00 динара без ПДВ..
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 60410000 - Услуге редовног авио-превоза
Одлуком број 02-13/2016 од 18.01.2016. године покренут је поступак јавне набавке за
набавку Услуге резервације и обезбеђења авио карата.
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015
и 68/2015) поступак набавке Услуге резервације и обезбеђења авио карата, спроводи се као
поступак јавне набавке у отвореном поступку.
Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је је економски најповољнија понуда са
следећим елементима:
1) Понуђена цена
2) Услови плаћања
Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку
објављени су на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 18.01.2016. године. Дана
23.01.2016. године, извршена је измена конкурсне документације.
Благовремено, тј. до 11:00 часова, дана 17.02.2016. године, пристигле су понуде
следећих понуђача:
1. „TTC TOP TRAVEL CENTAR д.о.о“, Риге од фере 6, Београд (понуда заведена под
бројем 02-13/14/2016 дана 12.02.2016. године у 09:00 часова);
2. „FLYFLY TRAVEL“ д.о.о, Кнез Михаилова 30/2, Београд (понуда заведена под
бројем 02-13/15/2016 дана 12.02.2016. године у 11:40 часова);
3. „TRAVELCOM“ д.о.о., Македонска 24, Београд (понуда заведена под бројем 0213/16/2016 дана 17.02.2016. године у 09:10 часова);
4. „TIDA TRAVEL” д.о.о, Македонска 30, Београд (понуда заведена под бројем 0213/17/2016 дана 17.02.2016. године у 09:20 часова);
5. „JUMBO TRAVEL“, д.о.о. Београдска 33, Београд (понуда заведена под бројем 0213/18/2016 дана 17.02.2016. године у 10:25 часова);

6. „OMNIPROMET“ д.о.о, Савски трг 7, Београд (понуда заведена под бројем 0213/19/2016 дана 17.02.2016. године у 10:27 часова);
Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.
Поступак отварања понуда вођен је дана 17.02.2016. године са почетком у 12:10 часова
на адреси Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5, Београд (Записник о отварању
понуда број 02-13/20/2016 од 17.02.2016. 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:
ПОНУЂ АЧ
„TTC TOP TRAVEL
CENTAR“ д.о.о
„FLYFLY TRAVEL“
д.о.о
„TRAVELCOM“
д.о.о.
„TIDA TRAVEL”
д.о.о.
„JUMBO TRAVEL“,
д.о.о.
„OMNIPROMET“
д.о.о

Број понуде
(из Обрасца
понуде)
021 од
05.02.2016.
14/2016 од
11.02.2016.
10/16 од
12.02.2016
4-2/2016 од
09.02.2016
103 од
09.02.2016
25 од 09.02.2016

Укупна
Понуђена цена

Рок важења
понуде

Начин и Рок
плаћања

4,00

180 дана

45 дана

4,00

180 дана

45 дана

4,00

60 дана

45 дана

4,00

180 дана

45 дана

4,00

180 дана

45 дана

4,00

180 дана

45 дана

- Понуда понуђача „FLYFLY TRAVEL“ д.о.о, Кнез Михаилова 30/2, Београд је прихватљива.
- Понуда понуђача „TIDA TRAVEL” д.о.о, Македонска 30, Београд је прихватљива.
- Понуда понуђача „JUMBO TRAVEL“, д.о.о. Београдска 33, Београд је прихватљива.
- Понуда понуђача „OMNIPROMET“ д.о.о, Савски трг 7, Београд је прихватљива.
- Понуда понуђача „TTC TOP TRAVEL CENTAR д.о.о“, Риге од фере 6, Београд је
неприхватљива.
Неприхватљива је из разлога што„TTC TOP TRAVEL CENTAR д.о.о“, Риге од фере 6,
Београд није доставио потписан, попуњен и печатом оверен Модел уговора, који представља
обавезну садржину понуде.
У складу са чланом 107. став 1. ЗЈН одбија се понуда понуђача „TTC TOP TRAVEL CENTAR
д.о.о“, Риге од фере 6, Београд.
- Понуда понуђача „TRAVELCOM“ д.о.о., Македонска 24, Београд је неприхватљива.
Неприхватљива из разлога што понуђач „TRAVELCOM“ д.о.о., Македонска 24, Београд није
доставио све доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.ЗЈН:
Услов из чл.75, ст. 1, тач. 2 - Уверење Основног суда којим се потврђује да понуђач није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Услов из чл.75, ст. 1, тач. 2 - Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА за законског заступника, да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
Услов из чл.75, ст. 1, тач. 3 - уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
У складу са чланом 107. став 1. ЗЈН одбија се понуда понуђача „TRAVELCOM“ д.о.о.,
Македонска 24, Београд.
Прихватљиве Понуде су оцењене у складу са критеријумом економски најповољнија
понуда са напред наведеним елементима, а како следи:
1. Понуда понуђача „FLYFLY TRAVEL“ д.о.о:
Понуђена цена: 4,00/4,00 х 70 = 70,00 пондера
Начин и Рок плаћања: 45/45 х 30= 30,00 пондера
УКУПНО: 100,00 пондера
2. Понуда понуђача „TIDA TRAVEL” д.о.о:
Понуђена цена: 4,00/4,00 х 70 = 70,00 пондера
Начин и Рок плаћања: 45/45 х 30= 30,00 пондера
УКУПНО: 100,00 пондера
3. Понуда понуђача „JUMBO TRAVEL“, д.о.о.:
Понуђена цена: 4,00/4,00 х 70 = 70,00 пондера
Начин и Рок плаћања: 45/45 х 30= 30,00 пондера
УКУПНО: 100,00 пондера
4. „OMNIPROMET“ д.о.о:
Понуђена цена: 4,00/4,00 х 70 = 70,00 пондера
Начин и Рок плаћања: 45/45 х 30= 30,00 пондера
УКУПНО: 100,00 пондера
С обзиром да више понуда имају исту понуђену цену, исти рок плаћања и рок важења
понуде („FLYFLY TRAVEL“ д.о.о, „TIDA TRAVEL” д.о.о, „JUMBO TRAVEL“, д.о.о., и
„OMNIPROMET“ 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 истим укупним бројем пондера (страна 12/30 из Конкурсне
документације), применом критеријума „Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти
укупан број пондера, на две децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем
пондера), као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за
елемент „понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, на две децимале и исти број
пондера за елемент „понуђена цена“ као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио дужи рок важења понуде.
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, на две децимале, исти
број пондера за елемент „понуђена цена“ и исти рок важења понуде најповољнија понуда ће
бити изабрана жребом у просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача.,
Наручилац Стрељачки савез Србије je позваo представнике Понуђача „FLYFLY TRAVEL“
д.о.о, Кнез Михаилова 30/2, Београд, „TIDA TRAVEL” д.о.о, Македонска 30, Београд
„JUMBO TRAVEL“, д.о.о. Београдска 33 и „OMNIPROMET“ д.о.о, Савски трг 7 да 22.02.2016.
године у 13:00 часова на адреси Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5,
Београд дођу на жребање како би се утврдила најповољнија понуда.
Жребање је одржано дана 22.02.2016. године са почетком у 13:00 часова, на адреси
Стрељачки савез Србије, Службени пут Завода 5, Београд (записник са жребања број 0213/22/2016 од 22.02.2016.године).

На жребању је извучена понуда понуђача „FLYFLY TRAVEL“ д.о.о, Кнез Михаилова
30/2, Београд. Присутни представници понуђача нису имали примедби на поступак жребања,
што је потврђено записником о жребању.
У складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15)
комисија Наручиоца, образована за јавну набаку број ОП 4/2016 је предложила наручиоцу да
донесе одлуку о додели уговора понуђачу „FLYFLY TRAVEL“ д.о.о, Кнез Михаилова 30/2.
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 „FLYFLY
TRAVEL“ д.о.о, Кнез Михаилова 30/2, који је у предметном поступку јавне набавке поднео
понуду број 14/2016 од 11.02.2016. године.
Укупна понуђена цена - збир јединичних цена износи: 4,00 динара.
Рок важења понуде: 180 дана од дана отварања понуда.
Начин и рок плаћања: У року од 45 дана након извшене услуге и испостављања рачуна.
Понуђач ће предметну услугу извршавати према динамици и потребама Наручиоца, а
према достављеном захтеву од стране Наручиоца, до 31.12.2016.године.
Наручилац ће предметне услуге користити до максималног износа од 8.000.000,00
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.).

Поука о правном леку:
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу
поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана
од дана објављивања на Порталу јавних набавки.
Генерални секретар
Стрељачког савеза Србије

Ненад Петковић
Доставити Одлуку о додели уговора Архиви
и објавити на Порталу јавних набавки и интернет
Страни Наручиоца

