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Број : 1-02-4042-20/20-42
Датум: 15.09.2020.
Београд
На основу члана 17. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", бр.
44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон), члана 21. Статута Регулаторне агенције за
електронеке комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС", бр. 125/15 и 30/16)
и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15), директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
Уговор о јавној набавци услуга — Посредовање при резервацији хотелског смештаја у
земљи и иностранству и куповини авио карата, по партијама, број 1-02-4042-20/20, за партију
1- Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству

додељује се понуђачу Sky multicom doo, Београд, Шпанских бораца 32а, са понуђеном ценом
за услуге обезбеђивања — резервације хотелског емештаја за елужбена путовања, по особи —
1,00 динар без ПДВ.
Уговор о јавној набавци услуга — Посредовање при резервацији котелског смештаја у
земљи и иностранству и куповини авио карата, по партијама, број 1-02-4042-20/20, за партију
2- Услуге посредовања при куповини авио карата за службена путовања у иностранство
додељује се понуђачу Импала доо Београд, Кумодрашка 10, са понуђеном ценом услуге
обезбеђивања авио карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ.
Образложење
Наручилац ј е дана 11.05.2020. године, донео Одлуку број : 1-02-4042-20/20 о
покретању отвореног поступка јавне набавке услуга —Посредовање при резервацији
хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, по партијама, број 1-024042-20/20, и то:
Партија I— Услуге посредовања при резервацији котелског смештаја у земљи и
иностранству;
Партија II — Услуге посредовања при куповини авио карата за службена путовања у
иностранство.
Назив и ознака из општег речника набавке: 63500000 — Услуге путничких агенција и
тур-оператер и услуге помоћи туристима.
Набавкаје предвиђена у Плану набавки за 2020. годину на позицији 1.2.17, а средства
зајавну набавку обезбеђена су у Финансијском плану за 2020. годину на конту 550740.
Укупна процењена вредност јавне набавке износи 13.900.000 динара без ПДВ, а по
партиј ама:
Партија I— Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и
иностранству— процењена вредност 8.000.000 динара без ПДВ;
Партија II — Услуге посредовања при куповини авио карата за службена путовања у
иностранство — процењена вредност 5.900.000 динара без ПДВ.
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Позив за подношење понуда објављен је дана 29.05.2020. године на Порталу јавних

набавки, интернет страници наручиоца www.ratel.rs, као и Порталу службених гласила
Републике Србије и база прописа. Позивом за подношење понуда одређен је рок за
подношење понуда до 29.06.2020. године, до 10:00 часова.
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 29.06.2020. године, до 10:00
часова, на адресу наручиоца пристигле су следеће понуде:
Број под којим
Датум
Сат
Назив или шифра понуђача
пријема
пријема
је понуда заведена
1

2

3

4

08.06.2020.

12:11

10.06.2020.

12:35

15.06.2020

11:15

19.06.2020

11:30

24 06.2020

13:50

26.06.2020

10.20

26.06.2020

11:25

Заједничка понуда Унидеа доо Београд,
1-02-4042-20/20-9

Држићева 9 и Супер травел доо
Београд, Васина 10/4, за партију 1 и 2

1-02-4042-20/20-10

1-02-4042-20/20- 1 1

Еуротурс, Ниш, Душанова 94, за
партију 1 и 2
Импала доо Београд, Кумодрашка 10
'
за партију 1 и 2

Compas Tourism & Travel doo, Нови
1-02-4042-20/20-14

Сад, Булевар Михајла Пупинаl5, за
партију 1 и 2

1-02-4042-20/20-15

Sky multicom доо, Београд, Шпанских
бораца 32а, за партију 1 и 2

SKL Company doo, ogranak Stephany
world travel, Нови Сад, Светозара
Милетића 4, за партију 1

1-02-4042-20/20- 1 6

Заједничка понуда SKL Company doo,
ogranak Stephany world travel, Нови
Сад, Светозара Милетића 4 и
Туристичко транспортно и услужно

предузеhе Holiday doo, Крагујевац — за
партију 2
1-02-4042-20/20-17

Омега травел доо, Београд, Доситејева
7а, за партију 1 и 2
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ТТС ТОР TRAVEL CENTAR doo,
1-02-4042-20/20-18

Београд, Књегиње Јbубице 12/I, за

29.06.2020

8:53

29.06.2020

9:10

29.06.2020

9:10

29.06.2020

9:10

29.06.2020

9:10

29.06.2020

9:29

29.06.2020

9:46

29.06.2020

9:51

партију 1 и 2
Заједничка понуда Аероклуб доо,
1-02-4042-20/20-19

Београд, Булевар Михајла Пупина 117
и Арсицо доо Београд, Голсвордијева
10, за партију 1
Заједничка понуда Аероклуб доо,

1-02-4042-20/20-20

Београд, Булевар Михајла Пупина 117
и Арсицо доо Београд, Голсвордијева
10, за партију 2

1-02-4042-20/20-21

1-02-4042-20/20-22

1-02-4042-20/20-23

1-02-4042-20/20-24

1-02-4042-20/20-25

Аерокарте доо, Београд, Булевар
Михајла Пупина 117, за партију 1
Аерокарте доо, Београд, Булевар
Михајла Пупина 117, за партију 2
Миросс доо, Београд, Мајке Јевросиме
19/1, за партију 1 и 2
Омни С Плус доо, Београд, Савски трг
7, за партију 1 и 2

Roya1 tours доо, Београд, Булевар
ослобођења 5, за партију 1 и 2

Неблаговремена понуда: Аеро Турс Ниш, Обреновићева 66, ТЦ Горча, лок П7, Ниш, која
је неотворена враћена наведеном понуђачу.
Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Регулаторне агенције за
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, ул. Палмотићева бр. 2, дана
29.06.2020. године, са почетком у 10:30 часова. Записник о јавном отварању понуда
достављен је понуђачима електронским путем.
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тик понуда:
Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђена цена тик понуда: није
било одбијених понуда.
- понуда број 1-02-4042-20/20-9 од 08.06.2020. године групе понуђача Унидеа доо
Београд, Држићева 9 и Супер травел доо Београд, Васина 10/4, за партију 1 и 2, оцењена је
као неприкватљива из разлога што група понуђача није доказала да испуњава додатни услов
у погледу кадровског капацитета.
Конкурсном документацијом је у делу „Услови за учешће у поступку јавне набавке и
упутство како се доказује испуњеност услова" као додатни услов у погледу кадровског
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капацитета, па партију 1 и 2, тражено да понуђач има најмање 2 радно ангажована лица која
су обучена за рад на глобалном резервационом систему, што се између осталог доказује
фотокопијом уговора о раду или уговора о допунском раду или уговора о обављању
привременик и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити да су лица
радно ангажована код понуђача.
Прегледом понуде наведене групе понуђача утврђено је да су у истој достављене
копије 2 МА као доказ да понуђач испуњава додатни услов у погледу кадровског капацитета.
Увидом у достављене МА доказе утврђено је да се односе на исто лице (У.Р.).
Чланом 3. став 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона прописано је „наручилац ћe одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове".
Имајући у виду наведене законске одредбе, те садржину конкурсне документације и
понуде групе понуђача Унидеа доо Београд и Супер травел доо Београд, Комисија за јавну
набавку наручиоца је разматрану понуду оценила као неприхватљиву будући да иста садржи
битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2. Закона, односно наведени понуђач није
доказао да испуњава додатни услов у погледу кадровског капацитета на начин како је то
дефинисано конкурсном документацијом, односно да има најмање 2 радно ангажована лица
која су обучена за рад на глобалном резервационом систему.
Наведени понуђач је дана 03.07.2020. године, доставио допуну понуде за партије 1 и
2, којаје неотворена враћена понуђачу из разлога што у складу са одредбом члана 87. став 6.
Закона, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду само у року за
подношење понуда, а који рокје овде неспорно протекао.
Понуђена цена услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена
путовања, по особи износи 1,00 динар без ПДВ (партија 1), док понуђена цена услуге
обезбеђивања авио карата, по особи износи 1,00 динар без ПДВ (партија 2).
- понуда број 1-02-4042-20/20-10 понуђача Еуротурс, Ниш, Данилова 94 за партију 2
оцењена је као неприхватљива из разлога што није могуће утврдити стварну садржину
понуде у делу који се односи на рок важења понуде, будући да у достављеном обрасцу
понуде за партију 2 овај податак није наведен, те стога понуда садржи битан недостатак из
члана 106. став 1. тачка 5) Закона.
Такође понуђач за партију 2 није доставио ни обрасце који су захтевани конкурсном
документацијом и то: Изјава о независној понуди и Изјава понуђача на основу члана 75. став
2. Закона.
Понуђена цена услуге обезбеђивања авио карата, по особи износи 1,00 динар без ПДВ
(партија 2).
- понуда број 1-02-4042-20/20-19 од 29.06.2020. године групе понуђача Аероклуб доо,
Београд, Булевар Микајла Пупина 117 и Арсицо доо Београд, Голсвордијева 10, за партију 1.
Конкурсном документацијом је у делу „Услови за учешће у поступку јавне набавке и
упутство како се доказује испуњеност услова" као додатни услов у погледу кадровског
капацитета, за партију 1 и 2, тражено да понуђач има најмање 2 радно ангажована лица која
су обучена за рад на глобалном резервационом систему, што се између осталог доказује
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уверењем/потврдом којом се доказује оспособљеност за рад на глобалном резервационом
систему, на српском или енглеском језику (за најмање два радно ангажована лица).
Увидом у понуду наведене групе понуђача утврђено је да су у истој достављени
изводи из који произлази да лица, којим понуђач доказује кадровски капацитет, имају

могућност „1og in-a" на глобални резервациони систем, у конкретном случају Амадеус. По
оцени Комисије за јавну набавке из наведеног доказа не произлази испуњеност додатног
услова у погледу кадровског капацитета на начин како је он захтеван конкурсном
документацијом, будући да се из садржине достављеник доказа произлази да лица могу бити
улогована у систем, али и не да су и обучена за рад на глобалном резервационом систему.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прихватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона прописано је „наручилац ће одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове".
Имајућu у виду наведене законске одредбе, те садржину конкурсне документације и
понуде групе понуђача Аероклуб доо, Београд и Арсицо доо Београд„ Комисија за јавну
набавку наручиоцаје разматрану понуду оценила као неприхватљиву будући да иста садржи
битан недостатак из члана 106. став 1. тачка 2. Закона, односно наведени понуђач није
доказао да испуњава додатни услов у погледу кадровског капацитета на начин како је то
дефинисано конкурсном документацијом, односно да има најмање 2 радно ангажована лица
која су обучена за рад на глобалном резервационом систему.
Понуђена цена услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена
путовања, по особи износи 1,00 динар без ПДВ .
- понуда број 1-02-4042-20/20-21 од 29.06.2020. године понуђача Аерокарте доо,
Београд, Булевар Микајла Пупина 117, за партију 1.
Конкурсном документацијом је у делу „Услови за учешће у поступку јавне набавке и
упутство како се доказује испуњеност услова" као додатни услов у погледу кадровског
капацитета, за партију 1, тражено да понуђач има најмање 2 радно ангажована лица која су
обучена за рад на глобалном резервационом систему, што се између осталог доказује
уверењем/потврдом којом се доказује оспособљеност за рад на глобалном резервационом
систему, на српском или енглеском језику (за најмање два радно ангажована лица).
Увидом у понуду наведеног понуђача утврђено је да су у истој достављени изводи из
који произлази да лица, којим понуђач доказује кадровски капацитет, имају могућност „1og
на глобални резервациони систем, у конкретном случају Амадеус. По оцени Комисије
зајавну набавке из наведеног доказа не произлази испуњеност додатног услова у погледу
кадровског капацитета на начин како је он захтеван конкурсном документацијом, будуl-iи да
се из садржине достављених доказа произлази да лица могу бити улогована у систем, али и
не да су и обучена за рад на глобалном резервационом систему.
Чланом 3. став 1. тачка 33) Законаје прописано даје „прикватљива понуда она понуда
која је благовремена, коју наручилац није одбио због битник недостатака, која је
одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и
која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Чланом 106. став 1. тачка 2) Закона прописано је „наручилац ћe одбити понуду ако
понуђач не докаже да испуњава додатне услове".
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Имајући у виду наведене законске одредбе, те садржину конкурсне документације и
понуде понуђача Аерокарте доо, Београд, Комисија зајавну набавку наручиоцаје разматрану
понуду оценила као неприхватљиву будући да иста садржи битан недостатак из члана 106.
став 1. тачка 2. Закона, односно наведени понуђач није доказао да испуњава додатни услов у
погледу кадровског капацитета на начин како је то дефинисано конкурсном документацијом,
односно да има најмање 2 радно ангажована лица која су обучена за рад на глобалном
резервационом систему.
Понуђена цена услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена
путовања, по особи износи 1,00 динар без ПДВ.
У фази стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је оценила као
прихватљиве следеће понуде:
- понуду број 1-02-4042-20/20-10 од 10.06.2020. године, понуђача Еуротурс, Ниш,
Данилова 94 за партију 1. С обзиром да је у Записнику о отварању понуда од 29.06.2020.
године констатовано да у понуди понуђача Еуротурс, Ниш, није приложена лиценца за
обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, а имајући у
виду да је у питању јавно доступан податак на интернет страници Агенције за привредне
регистре, Комисија за јавну набавку је увидом у јавно доступни податак утврдила да је
Решењем БТ 421/2020 од 27.01.2020. године, понуђачу Еуротурс, Ниш, издата Лиценца за
организовање туристичкик путовања са роком важења три године. Подаци из понуде, партија
1: Цена услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена путовања, по
особи — 1,00 динар без ПДВ; Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема зактева
Наручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема
исправне фактуре, Рок важења понуде: 365 дана.
-понуду број 1-02-4042-20/20-11 од 15.06.2020. године, понуђача Импала доо Београд,
Кумодрашка 10, за партију 1 и 2. Подаци из понуде, партија 1: Цена услуге обезбеђивања —
резервације котелског смештаја за службена путовања, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок
резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема зактева Наручиоца упућеног путем поште,
емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре, Рок важења понуде:
90 дана. Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио карата, по особи — 1,00
динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема захтева Наручиоца
упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне
фактуре. Рок важења понуде: 90 дана.
- понуду број 1-02-4042-20/20-14 од 19.06.2020. године, понуђача Compas

Tourism & Travel doo, Нови Сад, Булевар Михајла Пупинаl5, за партију 1 и 2. Подаци из
понуде, партија 1: Цена услуге обезбеђивања — резервације котелског смештаја за службена
путовања, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од
пријема захтева Наручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од
службеног пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана. Подаци из понуде,
партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок
резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема зактева Наручиоца упућеног путем поште,
емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок важења понуде:
365 дана.

- понуду број 1-02-4042-20/20-15 од 24.06.2020. године, понуђача Sky multicom doo,
Београд, Шпанских бораца 32а, за партију 1 и 2. Подаци из понуде, партија 1: Цена услуге
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обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена путовања, по особи — 1,00 динар
без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема захтева Наручиоца упућеног
путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок
важења понуде: 365 дана. Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио
карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема
захтева Наручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаhања: 45 дана од службеног
пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана.

- понуда број 1-02-4042-20/20-1 б од 26.06.2020. године, понуђача SKL Company doo,
ogranak Stephany world travel, Нови Сад, Светозара Милетића 4, за партију 1 и Заједничка
понуда SKL Company doo, ogranak Stephany world travel, Нови Сад, Светозара Милетиhа 4 и
Туристичко транспортно и услужно предузеhе Holiday doo, Крагујевац — за партију 2. Подаци
из понуде, партија 1: Цена услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за
службена путовања, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за котеле : 1
сат од пријема захтева Наручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаhања: 45 дана од
службеног пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана. Подаци из понуде,
партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок
резервације (ваучера) за котеле : 1 сат од пријема захтева Наручиоца упућеног путем поште,
емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок важења понуде:
365 дана.
- понуда број 1-02-4042-20/20-17 од 26.06.2020. године понуђача Омега травел доо,
Београд, Доситејева 7а, за партију 1 и 2. Подаци из понуде, партија 1: Цена услуге
обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена путовања, по особи — 1,00 динар
без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема захтева Наручиоца упућеног
путем поште, емаилом, Рок плаhања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок
важења понуде: 365 дана. Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио
карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема
захтева Наручиоца упућеног путем поште, емаилом. Рок плаhања: 45 дана од службеног
пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана.

- понуда број 1-02-4042-20/20-18 од 29.06.2020. године понуђача ТТС ТОР TRAVEL
CENTAR doo, Београд, Књегиње Јbубице 12/I, за партију 1 и 2. Подаци из понуде, партија 1:
Цена услуге обезбеђивања — резервације котелског смештаја за службена путовања, по особи
— 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема захтева
Наручиоца упуhеног путем поште, емаилом, Рок плаhања: 45 дана од службеног пријема
исправне фактуре. Рок важења понуде: б0 дана. Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге
обезбеђивања авио карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за
хотеле : 1 сат од пријема захтева Наручиоца упуhеног путем поште, емаилом, Рок плаhања:
45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 60 дана. Како је
понуТјач.
Имајући у виду околност да је поступак отварања понуда спроведен 29.06.2020.
године, то је важност понуде за партију 1 и 2 истекла, наручилац је, у складу са одредбом
члана 90. став 2. Закона, дописом број 1-02-4042-20/20-31 од 04.09.2020. године, од понуђача
затражио продужавате рок важења понуде за партију 1 и партију 2. Понуђач ТТС ТОР

TRAVEL CENTAR doo, Београд се 07.09.2020. године, писаним путем изјаснио да продужава
рок важења понуде за партије 1 и 2 на 180 дана.
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- понуда број 1-02-4042-20/20-20 од 29.08.2020. године групе понуђача Аероклуб доо,
Београд, Булевар Михајла Пупина 117 и Арсицо доо Београд, Голсвордијева 10, за партију 2.
Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за
службена путовања, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1
сат од пријема захтева Наручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од
службеног пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана
- понуда број 1-02-4042-20/20-22 од 29.08.2020. године, понуђача Аерокарте доо,
Београд, Булевар Михајла Пупина 117, за партију 2. Подаци из понуде, партија 2 :Цена
услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена путовања, по особи— 1,00
динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема захтева Паручиоца
упуБеног путем поште, емаилом.Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне
фактуре.Рок важења понуде: 365 дана.
- понуда број 1-02-4042-20/20-23 од 29.06.2020. године, понуђача Миросс доо,
Београд, Мајке Јевросиме 19/1, за партију 1 и 2. Подаци из понуде, партија 1: Цена услуге
обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена путовања, по особи — 1,00 динар
без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за котеле : 1 сат од пријема захтева Паручиоца упућеног
путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок
важења понуде: 365 дана. Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио
карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема
захтева Наручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног
пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана.
- понуда број 1-02-4042-20/20-24 од 29.06.2020. године понуђача Омни С Плус доо,
Београд, Савски трг 7, за партију 1 и 2. Подаци из понуде, партија 1: Цена услуге
обезбеђивања — резервације котелског смештаја за службена путовања, по особи — 1,00 динар
без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема захтева Наручиоца упућеног
путем поште, емаилом. Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок
важења понуде: 90 дана. Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио карата,
по особи — 1,00 динар без ПДВ. Рок резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема захтева
Паручиоца упућеног путем поште, емаилом. Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема
исправне фактуре. Рок важења понуде: 90 дана.

- понуда број -02-4042-20/20-25 од 29.06.2020. године понуђача Roya1 tours doo,
Београд, Булевар ослобођења 5, за партију 1 и 2. Подаци из понуде, партија 1: Цена услуге
обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена путовања, по особи — 1,00 динар
без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле : 1 сат од пријема захтева Наручиоца упућеног
путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема исправне фактуре. Рок
важења понуде: 365 дана. Подаци из понуде, партија 2: Цена услуге обезбеђивања авио
карата, по особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема
захтева Наручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног
пријема исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана.
Начин примене методологије за доделу пондера: У складу са чланом 85. Закона, критеријум
за доделу уговора је „најнижа понуђена цена". Уколико две или више понуда имају исту
најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок плаБања не може бити дужи од 45 дана.
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Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, рок плаhања најповољнија понуда
he бити изабрана жребом у просторијама наручиоца. Понуђачи he о томе бити обавештени
писаним путем.
Имајући у виду да све понуде које су оцењене као прихватљиве, за партију 1 и 2,
имају исту понуђену цену, исти рок плаhања то је потребно да се уговор у предметном
поступку јавне набавке за обе партије додели путем жреба на начин како је то дефинисано
конкурсном документацијом:" Извлачење путем жреба Наручилац he извршити јавно, у
присуству представника Понуђача и то тако што he називе Понуђача који имају исту најнижу
укупну цену, и исти рок плаhања исписати на папирима и запаковати их у кутијице исте
величине и боје, а затим у кутију, одакле ћe представник Наручиоца вршити извлачење.
Понуђачу чији назив буде на извученом првом папиру ћe бити додељен уговор. Сви остали
Понуђачи се рангирају према редоследу извлачења у поступку жребања. На исти начин ће
бити поступано и ако поступку жребања не присуствује ниједан понуђач".
У складу са наведеним наручилац је одржао жреб 14.09.2020. године, са почетком у
13:00 часова. Позив за жребање је упуhен следећим понуђачима:
Партија 1
- Еуротурс, Ниш, Душанова 94,
- Импала доо Београд, Кумодрашка 10

- Compas Tourism & Travel doo, Нови Сад, Булевар Михајла Пупинаl5
- Sky multicom doo, Београд, Шпанских бораца 32а,
- SKL Company doo, ogranak Stephany world travel, Нови Сад, Светозара Милетиhа 4
- Омега травел доо, Београд, Доситејева 7а

- ТТС ТОР TRAVEL CENTAR doo, Београд, Књегиње Јbубице 12/I
- Миросс доо, Београд, Мајке Јевросиме 19/1
- Омни С Плус доо, Београд, Савски трг 7

- Roya1 tours doo, Београд, Булевар ослобођења 5
Партиј а 2
- Импала доо Београд, Кумодрашка 10

- Compas Tourism & Travel doo, Нови Сад, Булевар Михајла Пупинаl5
- Sky multicom doo, Београд, Шпанских бораца 32а,
- Заједничка понуда SKL Company doo, ogranak Stephany world travel, Нови Сад,
Светозара Милетиhа 4 и Туристичко транспортно и услужно предузеhе Holiday doo,
Крагуј евац
-- Омега травел доо, Београд, Доситејева 7а

- ТТС ТОР TRAVEL CENTAR doo, Београд, Књегиње Јbубице 12/I
- Аероклуб доо, Беоrрад, Булевар Михајла Пупина 117 и Арсицо доо Београд,
Голсвордијева 10;
- Аерокарте доо, Београд, Булевар Михајла Пупина 117,
- Миросс доо, Београд, Мајке Јевросиме 19/1
- Омни С Плус доо, Београд, Савски трг 7

- Roya1 tours doo, Београд, Булевар ослобођења 5
Поступку жребања присуствали су и представници понуђача:
- Миодраг Прљић — „Импала" доо Београд;
- Душица Чикојевиli- - Еуротурс, Ниш
- Ивана Стефановић - Аероклуб доо, Београд
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- Милица Шурбатовиh - Аерокарте доо, Београд.
Комисија за јавну набавку је називе Понуђача који имају исту најнижу укупну цену, и
исти рок плаћања исписала на папирима и запаковала их у кутијице исте величине и боје, а
затим у кутију, одакле је представник Наручиоца вршио извлачење.
Моментом извлачења на свакој цедуљици је написан редни број, по редоследу како су
извучене.
Партија 1:

Прво је извучен папир за називом понуђача Sky multicom doo, Београд, Шпанских
бораца 32а, док су остали понуђачи извучени следећим редоследом:

2. SKL Company doo, ogranak Stephany world travel, Нови Сад, Светозара Милетића 4
3. Compas Tourism & Travel doo, Нови Сад, Булевар Михајла Пупинаl5
4. Еуротурс, Ниш, Душанова 94,
5. Омега травел доо, Београд, Доситејева 7а
б. Миросс доо, Београд, Мајке Јевросиме 19/1

7. Roya1 tours doo, Београд, Булевар ослобођења 5
8. Импала доо Београд, Кумодрашка 10
9. Омни С Плус доо, Београд, Савски трг 7

10. ТТС ТОР TRAVEL CENTAR doo, Београд, Књегиње Јbубице 12/I
Партија 2
Прво је извучен папир за називом понуђача Импала доо Београд, Кумодрашка 10, док
су остали понуђачи извучени следеhим редоследом:
2. Аероклуб доо, Београд, Булевар Михајла Пупина 117 и Арсицо доо Београд,
Голсвордијеваl0;
3. Миросс доо, Београд, Мајке Јевросиме 19/1

4. Compas Tourism & Travel doo, Нови Сад, Булевар Михајла Пупинаl5
5. Аерокарте доо, Београд, Булевар Михајла Пупина 117
б. Омега травел доо, Београд, Доситејева 7а

7. Sky multicom doo, Београд, Шпанских бораца 32а
8. ТТС ТОР TRAVEL CENTAR doo, Београд, Књегиње Јbубице 12/I
9. SKL Company doo, ogranak Stephany world travel, Нови Сад, Светозара Милетиhа 4 и
Туристичко транспортно и услужно предузеће Holiday doo, Крагујевац
10. - Roya1 tours doo, Београд, Булевар ослобођења 5
11. Омни С Плус доо, Београд, Савски трг 7.
Извучене цедуље понуђача и уписани бројеви уједно представљају ранг листу
прикватљивих понуда.
Имајуhи у виду наведено Комисија за јавну набавку предлаже директору наручиоца да
у отвореном поступку за јавну набавку услуга - Посредовање при резервацији котелског
смештаја у земљи и иностранству и куповини авио карата, по партијама, број 1-02-404220/20, уговор за партију 1- Услуге посредовања при резервацији котелског смештаја у
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земљи и иностранству додели понуђачу Sky multicom doo, Београд, Шпанских бораца 32а.
Цена услуге обезбеђивања — резервације хотелског смештаја за службена путовања, по особи
— 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема захтева
Паручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема
исправне фактуре. Рок важења понуде: 365 дана, а да се уговор за партију 2- Услуге
посредовања при куповини авио карата за службена путовања у иностранство додели
понуђачу Импала доо Београд, Кумодрашка 10, Цена услуге обезбеђивања авио карата, по
особи — 1,00 динар без ПДВ, Рок резервације (ваучера) за хотеле: 1 сат од пријема зактева
Паручиоца упућеног путем поште, емаилом, Рок плаћања: 45 дана од службеног пријема
исправне фактуре. Рок важења понуде: 90 дана.
Овлашћено лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели
уговора, те је на основу законског овлашћења из члана 108. Закона донета одлука као у

диспозитиву.
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца
www.ratel.rs y року од 3(три) дана од дана доношења.
Поука о правном средству: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети

захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: 17606590
Страна 11 од 11
Палмотиfiiева 2, 1 1 103 Београд, ПАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 01 1 3232 537

www.ratel.rs

