
Наручилац: Комисија за заштиту конкуренције
Адреса: Савска улица број 24IIV
Место: Београд

Број: ЈН-МВ-У 1II-21l6
Број: 8/0-04-145/2016-17

Датум: 26.02.2016. године

На основу чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Председник Комисије за заштиту конкуренције, доноси:

одлуку О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци услуга резервације и набавке авионских карата, на
период од две године, у поступку јавне набавке мале врености, понуђачу Big Вlие Group doo, Београд ,
Улица Коларчева број 3.

Укупна вредност набавке уговара се у износу до 1.200.000,00 динара без ПДВ-а за годину
дана, односно 2.400.000,00 без ПДВ-а за две године..

Образложење

Наручилац је 25.01.2016. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне
набавке мале вредности, заводни број 1/-02-145-2016-1, ради набавке услуга резервације и набавке
авионских карата за потребе Комисије за заштитуконкуренције под ознаком и бројем ЈН-МВ-У III-
2/16.

За наведену набавку, наручилац је дана 03.02.2016. године објавио позив за подношење
понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

До истека рока за подношење понуда, 11.02.2016. године у 12.00 часова, на адресу наручиоца
приспело је девет понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда, дана 12.02.2016. године, комисија за јавну
набавку приступила је стручној оцени понуда, о чему је 29.02.2016. године сачинила извештај, у којем
је констатовано следеће:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:
услуге резервације .ги набавке авионских карата, на
период од две године

Назив и ознака из Општег речника набавки: 63510000 -Услуге путничких агенција и сличне услуге
60100000- Услуге авио-превоза

Редни број јавне набавке за 2015. годину: ЈН-МВ-У III-21l6

Процењена вредност јавне набавке (без 1.200.000,00 динара годишње, односно

ПДВ-а): 2.400.000,00 динара за две године

Подаци из плана јавних набавки, односно План набавки за 2016. годину: позиција III-2-

из финансијског плана: Обезбеђење, резервација и набавка авио-карата за
службена путовања



2) Укупан број поднетнх понуда:

Благовремено је приспело 9 (девет) понуда.

Ред
Заводни број Назив понуђача Датум и сат пријемани број

..

1.
Број: 8/0-04- Туристичка агенција Миросс, Београд, 10.02.2016. године у
145/2016-05

Улица мајке Јевросиме' 19 13,28

2. Број: 8/0-04-
Jet travel doo, Београд, Улица краља Петра 54

10.02.2016. године у
145/2016-06 14,05

3.
Број: 8/0-04- пп Eurotours доо, Ниш- огранак Београд 11.02.2016. године у
145/2016-07 Улица авалска број 2 08:16

4.
Број: 8/0-04- ЈиmЬо travel доо, Београд, Београдска улица 1l.02.2016. године у
145/2016-08 број 33 08:42

5. Број: 8/0-04- Sky multicom doo, Нови Београд, Улица 11.02.2016. године у
145/2016-09 шпанских бораца 32 а 09:00

6. Број: 8/0-04-
Омнипромет доо, Београд, Савски трг 7

11.02.2016. године у
145/2016-10 09:30

7.
Број: 8/0-04-- ВТ Pregrotour доо, Београд, Топличин венац 11.02.2016. године у
145/2016-11 19-21 08:51

8.
Број: 8/0-04-

Аујо Star, Београд Охридска број 7 11.02.2016. године у
145/2016-12 10:00

9.
Број: 8/0-04- Big Вlие Group doo, Београд, Коларчева број 11.02.2016. године у
145/2016-13 3 11:53

Неблаговремено приспелих понуда није било.

3) Понуде које су одбијене, као н разлозн за њнхово одбијање:

На основу члана 106. тачка 5. Закона о јавним набавкама, одбија се понуда понуђача ПП
Eurotours доо, Ннш - огранак Београд, Улица авалска број 2 зато што уз своју понуду није доставио
оверен, потписан и попуњен део конкурсне документације - Техничке карактеристике (спецификације)
предмета јавне набавке са Обрасцем структуре цене.

У Конкурсној документацији, део ЈУ Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2.
Начин на који понуда мора да буде сачињена, наведено је да понуда мора да садржи:

• Доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у
складу саУпутством како се доказује испуњеност услова (Оверен и потписан Образац изјаве о
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испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона, из поглаваља III одељак 3, осим за услов из члана
75. став 2. Закона); .

• Оверене, потписане и попуњене Техничке карактеристике (спецификације) предмета јавне
набавке са Обрасцем структуре цене;

• Оверен и потписан Образац понуде;

• Оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди;

• Оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона;

• Модел уговора.

Понуђач у својој понуди није достави о оверен, потписан и попуњен део Техничке карактеристике
(спецификације) предмета јавне набавке са обрасцем структуре цене, због чега Наручилац није могао
да се увери да понуђач прихвата захтеве Наручиоца који су наведени у овом делу конкурсне
документације, и није могла бити утврђена стварна садржина понуде, због чега је понуда понуђача
Eиrotoиrs доо, Ниш - огранак Београд одбијена као неприхватљива.

На основу члана 106. тачка 4. Закона о јавним набавкама, одбија се понуда понуђача Avio
Star, Београд Охридска број 7, с обзиром на то да је понуђач Аvio Star у својој понуди понудио рок
важења понуде краћи од прописаног, односно краћи од рока чији је минимум наведен у конкурсној
документацији.

Понуђач Аујо Star је у достављеној понуди, понудио рок важења понуде - један дан (1 дан).

У члану 90. Закона о јавним набавкама прописано је да рок важења понуде одређује наручилац
и да се тај рок обавезно наводи у понуди, али да не може' бити краћи од 30 дана од дана
отварањапонуда. У делу конкурсне документације - IV Упутство понуђачима како да сачине понуду у
тачки 9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост
понуде, наведено је да рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У
обрасцу понуде (део У) конкурсне документације, у тачки 5. Понуда за услуге резервације и набавке
авионских карата ЈН-МВ-У/ III-2/16, У делу где понуђач треба да упише рок важења понуде изричито
стоји "Рок важења понуде (не крћи од 30 дана)".

Имајући у виду да је понуђач Аvio Star понудио рок важења понуда један дан, његова понуда
је одбијена као неприхватљива.

4) Критеријум за оцењивање понуда:

Избор између достављених понуда врши се применом критеријума "најнижа понуђена цена".

У конкурсној документацији - део IV/1 Критеријум за доделу уговора, наведено је да ће,
уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуђач са најнижом ценом
услуге под редним бројем 2. из Обрасца понуде. У ситуацији када и за цену услуге под редним бројем
2. из Обрасца понуде, постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће бити
додељен после лутријског извлачења које ће се обавити у присуству понуђача.

Свих седам понуђача, чије су понуде оцењене као прихватљиве су за сваку од тражених цена у
обрасцу понуде навели цену од ,,0,00" динара за тражену услугу. Имајући у виду да је по свим
траженим ставкама понуђена цена од ,,0,00" динара, просечна понуђена цена за резервацију и набавку
авио карата која се узима као упоредива за избор најповољније понуде, је такође код свих понуђача
,,0,00" динара.
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Просечна

р понуђена цена
Понуђени рок Понуђени рок важења

б
Заводни број Назив понуђача за резервацију

плаћања понуде
и набавку авио

карата

Туристичка

Број: 8/0-04-
агенција Миросс,

1 Београд, 0,00 динара 45дана 365 дана145/2016-05
Улица мајке
Јевросиме 19

Број: 8/0-04-
Jet trave1doo,

2 Београд, Улица 0,00 динара 45дана 60 дана
145/2016-06

краља Петра 54

ЈиmЬо travel доо,

3
Број: 8/0-04- Београд,

0,00 динара 45дана 30 дана
145/2016-08 Београдска улица

број 33

Sky multicom doo,

4 Број: 8/0-04- Нови Београд,
0,00 динара 45дана 366 дана

145/2016-09 Улица шпанских
бораца 32 а

Број: 8/0-04- Омнипромет доо,
5

145/2016-10
Београд, Савски 0,00 динара 15дана 365 дана

трг 7

ВТ Pregrotour

6
Број: 8/0-04- доо, Београд,

0,00 динара 15дана 720 дана
145/2016-11 Топличин венац

19-21

Број: 8/0-04-
Big В1иеGroup

7 145/2016-13 doo, Београд, 0,00 динара 45дана 365 дана
Коларчева број 3

Имајући у виду да су сви понуђачи, чије су понуде оцењене као прихватљиве, понудили просечну
понуђену цену за резервацију и набавку авио карата, која се узима као упоредива за избор
најповољније понуде од ,,0,00" динара, свим понуђачима, осим понуђачу ВТ Pregrotour доо, упућен је
позив да у складу са чл. 92. и 93. Закона о јавним набавкама, доставе додатно образложење њихове
понуде које треба да садржи све елементе на основу којих оправдавају чињеницу да ће своје услуге
(резервације авио карата) обављати без надокнаде, с обзиром на то да су у понуди дали цену 0,00 РСД.
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Понуђачу ВТ Pregrotoиr доо није упућен позив за доставу додатног образложења с обзиром на то да је
њихова понуда садржала образложење цене од 0,00 динара за тражене услуге.

Сви остали понуђачи, чија је понуда била прихватљива, су дали образложење да су цену формирали
тако да провизију остварују кроз глобалне резервационе системе, који им одобравају провизију у
зависности од броја купљених карата и да своју услугу коју пружају Наручиоцу могу извршити без
накнаде.

Наручилац је прихватио дата образложења с обзиром на чињеницу да је свих седам понуђача, који су
доставили валидне понуде, понудило цену од ,,0,00" динара.

Имајући у виду да применом критеријума најниже понуђене цене није могао бити изабран
најповољнији понуђач, те да ни применом метода најниже понуђене цене за ставку "Резервација авио
карата за путовање у остале земље Европе" није могао да се изабе најповољнији понуђач, Наручилацје
позвао све понуђаче да приступе лутријском извлачењу најповољнијег понуђача. Лутријско извлачење
најповољнијег понуђача обављено је 24.02.2016. године, у присуству председника и чланова Комисије
за јавну набавку и представника понуђача ВТ Pregrotoиr доо, о чему је сачињен посебан записник.

5) Назив понуђача којем се додељује уговор:
На основу прегледа и стручне оцене понуда, а након лутријског извлачења најповољније

понуде понуђача, Комисија за јавну набавку Наручиоца предлаже, да се за набавку услуга резервације
и набавке авионских карата, на период од две године, као најповољнија изабере понуда понуђача Big
Вlие Group doo, Београд, Коларчева број 3, која је код Наручиоца заведена под бројем: 1/-02-145-2016-
16 11.02.2016. године, у 11:53.

ПОНУЂЕНА ЦЕНА за пружање услуга резервације авионских карата за период од две године,
износи 0,00 динара без ПДВ-а, за сваку од тражених услуга (Резервација авио карата за путовање у
земље у региону, Резервација авио карата за путовање у остале земље Европе и Резервација авио
карата за интерконтиненталне летове).

Председник Комисије за заштиту конкуренције, прихвата предлог Комисије за јавну набавку
у предметном поступку, па на основу законског овлашћења доноси ову Одлуку о додели уговора и
одлучује као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се предаје

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана
објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
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