На основу члана 55. став 1. тачка 8) и члана 116. став 1, а у складу са Прилогом 3 И,
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
Булевар Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд
www.ats.rs, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 03/2015 - „Услуге резервације и
обезбеђења авио карата за службена путовања у иностранство”
Врста наручиоца: јавна установа
Врста предмета: услуге
Предмет набавке:
Набавка услуга- „Услуге резервације и обезбеђења авио карата за службена путовања у
иностранство”
Ознака из oпштег речника набавке:
604000- Услуге авио-превоза.
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности означена као ЈН 03/2015.
Процењена вредност набавке износи 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Уколико постоје две или више понуда са истом ценом биће изабрана понуда понуђача који је
доступан током нерадних дана. Ако понуђачи са истом ценом назначе да ће бити доступни и
нерадним данима, биће изабран онај понуђач који је понудио дужи рок плаћања. Уколико два
или више понуђача имају исту цену, доступност нерадним данима, и исти рок плаћања, биће
изабран понуђач који је дао бржи рок извршења услуге.

До истека рока за подношење понуда, до 17.09.2015. године, до 12,00 часова, за јавну
набавку број 3/2015 на адресу наручиоца благовремено je приспелo девет понуда:
1) „Јet travel“ doo, Краља Петра 54, 11000 Београд,
2) „Nemesis“ doo, Кнез Михаилова 33, 11000 Београд
3) „Flytime“ doo Beograd, Ul. Palmotićeva 27, 11000 Beograd,
4) „Омнипромет“ доо, Савски трг 7,11000 Београд,
5) TTC TOP TRAVEL CENTAR DOO, Риге од Фере 6, 11000 Београд,
6) „Оmega travel“ doo, Мајке Јевросиме 14А, 11000 Београд,
7) „Royal tours“, Боривоја Стевановића 2А, 11000 Београд,
8) „Fly fly travel“ doo, Кнез Михаилова 30/II, 11000 Beograd,
9) „P3 Advertising“ Санџачка 56, 11030 Београд; 2Р Travel, Hercegovačka 31, 81000
Podgorica.

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
- Понуда понуђача „Јet travel“ doo, Краља Петра 54, 11000 Београд, одбија се због више
понуђене цене: Укупна цена услуге је: 0,01 дин.без ПДВ-а;
- Понуда понуђача „Nemesis“ doo, Кнез Михаилова 33, 11000 Београд одбија се због
више понуђене цене: Укупна цена услуге је: 1.210,00 дин.без ПДВ-а;
- Понуда понуђача „Омнипромет“ доо, Савски трг 7,11000 Београд, одбија се због
више понуђене цене: Укупна цена услуге је: 1,00 дин.без ПДВ-а;
Преосталих шест понуђача за цену услуге резервације и обезбеђења авио карата навело
је „0,00 динара“. Имајући у виду да је Конкурсном документацијом предвиђено да
уколико постоје две или више понуда са истом ценом, као „резервни критеријуми“
предвиђени су доступност нерадним данима, дужи рок плаћања и, на крају, краћи рок
извршења услуге.
Након анализирања сви понуђачи су навели да су доступни нерадним данима, као и
једнакост у дужини рока плаћања - 45 дана.
Пет понуђача је понудило за рок извршења услуге ( издавање авио карата) од 1 сат.
Према Измени и допуни конкурсне документације од 08.09.2015.године рок не може
бити дужи од два дана и не краћи од 1 сата од када се Наручилац усагласи са једном од
две понуђене опције, док је понуђач „Оmega travel“ doo, Мајке Јевросиме 14А, 11000
Београд, понудио рок испоруке авио карата од пријема захтева наручиоца -10 минута,
због чега се његова понуда одбија као неоприхватљива.
Обзиром да је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена и да комисија није
била у могућности да оцени најповољнију понуду, комисија је одлучила да провери
понуђаче тако што је најавила проверу наруџбеницом свим понуђачима дана
29.09.2015., и упутила им наруџбеницу 30.09.2015.год., у 07:41. На наруџбеницу,
понуђачи који нису одговорили у складу са Спецификацијом услуга, због чега је
њихова понуда неприхватљива, су следећи:
1. „Flytime“ doo Beograd,
2. „Јet travel“ doo,
3. „Fly fly travel“ doo,
4. „Оmega travel“ doo,
5. „Омнипромет“ доо,
6. „P3 Advertising“ и „2Р Travel“
Понуђена цена:
највиша понуђена цена: 1.120,00 дин.без ПДВ-а;
најнижа понуђена цена: 0.00 дин.без ПДВ-а.
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- највиша понуђена цена: 0,00 дин.без ПДВ-а;
- најнижа понуђена цена: 0,00 дин.без ПДВ-а.
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Уговорена вредност: 2.000.000,00 дин.без ПДВ-а.
Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.10.2015. године
Датум закључења уговора: 14. октобр 2015. године
Основни подаци о добављачу:
„Royal tours“, Боривоја Стевановића 2А, 11000 Београд;

ПИБ: 100377462; Матични број: 17299794.
Период важења уговора: 12 месеци.
Oколности које представљају основ за измену уговора:
Нису предвиђене.

Београд
15.10. 2015.године

