
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: З75/2018-Д-ОfI3
Датум: 29.06.2018. године
Београд, Теразије 51V

ТИ
На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (Службе ни гласник РС" број

52105), и члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14115 и 68/15), Савет
Агенције за енергетику Републике Србије на 12. редовној седници од 29.06.2018. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2018
за набавку услуга посредовања путничких агенција при куповини авио карата, аутобуских и других путних

карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања за потребе Агенције за енергетику
Републике Србије

,. ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2018 године за набавку услуга
посредовања путничких агенција при куповини авио карата, аутобуских и других путних карата и
резервацији хотелског смештаја за службена путовања за потребе Агенције за енергетику Републике
Србије понуђачу - Друштво за туризам "ТТС ТОР TRAVEL CENTAR" д.о.о. Београд (Стари град), са
седиштем у Београду, улица Риге од Fepe број 6.

Н. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Агенције за енергетику Републике Србије: www.aers.rs.

Образложење

Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5IV, као Наручилац, донела
је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/2018 за набавку услуга посредовања
путничких агенција при куповини авио карата, аутобуских и других путних карата и резервацији хотелског
смештаја за службена путовања за потребе Агенције за енергетику Републике Србије (Одлука Савета
Агенције број: З75/2018-Д-04/1 од 25.05.2018. године).

За наведену набавку, дана 04.06.2018. године, објављен је позив за подношење понуда на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца и достављен поштом на следеће адресе:

1. Предузеће за туристичке услуге и трговину "ОМЕGА TRAVEL" Д.о.о. Београд-Стари град, 11000
Београд, улица Доситејева број 7а;

2. Предузеће за трговину, туризам и услуге "ЈUМВО TRAVEL" доо Београд -Врачар 11000 Београд,
улица Београдска број ЗЗ, 11000 Београд;

З. Предузеће за туризам и угоститељство "NOVI ASTAKOS" доо, Београд (Врачар) 11000 Београд,
улица Кумановска број 2, 11000 Београд;

http://www.aers.rs.


4. "BIG BLUE GROUP" доо Београд -Стари град, 11000 Београд, улица Коларчева број 3;

5. "EUROJET" Предузеће за производњу, промет и услуге ехроrt-imроrt доо Београд, 11000 Београд,
улица Булевар Арсенија Чарнојевића бр.76 .

Рок за достављање понуда био је 13.06.2018. године до 13:00 часова.

Благовремено, тј. до дана 13.06.2018. године до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспело је укупно 6
(шест) понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и о томе сачинила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда, број 375/2018-Д-04 од 27.06.2018 године Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка услуга посредовања путничких агенција при куповини авио карата,
аутобуских и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службе на путовања за
потребе Агенције за енергетику Републике Србије, број 1/2018.

2. Процењена вредност јавне набавке износи 3.741.142,00 динара без урачунатог пореза на додату
вредност

3. Укупан број поднетих понуда - 6 (шест) понуда.

Неблаговремених понуда није било.

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема:

Број под којим је понуда
заведена: Назив понуђача Датум пријема час

375/2018-Д-04/5 "ЈЕТ ТRАVЕL" Д.О.о. Београд 12.06.2018. г 13:15

375/2018-Д-04/6 .ПС ТОР ТRAVЕL CENTAR" Д.О.о. Београд 12.06.2018. г 13:35

375/2018-Д-04П "COMPAS ТOURISM & ТRAVЕL" Д.о.о. Нови Сад 12.06.2018. г 13:40

375/2018-Д-04/8 .JUMBO TRAVEL' Д.О.о. Београд 13.06.2018. г 08:20

375/2018-Д-04/9 .OMEGA TRAVEL" Д.О.о. Београд 13.06.2018. г 09:45

375/2018-Д-04/10 "BIG ВШЕ GRОUР" Д.О.о. Београд 13.06.2018. г 11:36

4. Након прегледа свих достављених понуда, Комисија је утврдила следеће:

Туристичко предузеће "ЈЕТ TRAVEL" Д.О.о. Београд, са седиштем у Београду, улица Краља Петра
54, ПИБ: 100120489, Матични број: 06439667.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност.

Рок извршења услуге: 30 минута

Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за сваку
појединачну извршен у услугу

Друштво за туризам "ТТС ТОР TRAVEL CENTAR" Д.О.о. Београд (Стари град), са седиштем у
Београду, улица Риге од Fepe број 6, ПИБ: 104812439. Матични број: 20247509.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност.
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Рок извршења услуге: 30 минута

Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за сваку
појединачну извршену услугу.

"KOMPAS TOURISM & TRAVEL" Друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњи и
међународни туризам Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, улица Булевар Михајла Пупина 15,
ПИБ: 101698464. Матични број: 08218838

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност.

Рок извршења услуге: 30 минута

Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за сваку
појединачну извршену услугу.

Предузеће за трговину, туризам и услуге "ЈUМВО TRAVEL" доо Београд - Врачар, са седиштем у
Београду, улица Београдска број 33, ПИБ:104217668, Матични:20117826.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност.

Рок извршења услуге: 30 минута

Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за сваку
појединачну извршену услугу.

Предузеће за туристичке услуге и трговину "ОМЕGА TRAVEL" Д.О.о. Београд-Стари град, са
седиштем у Београд, улица Доситејева број 7а. ПИБ:10413222З; Матични број: 20096268.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност.

Рок извршења услуге: 30 минута

Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за сваку
појединачну извршену услугу.

"BIG BLUE GROUP" Д.О.о. Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Коларчева број 3,
ПИБ:104518987; Матични број: 20179961.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност.

Рок извршења услуге: 30 минута

Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за сваку
појединачну извршену услугу.

5. Критеријум за оцењивање понуда је био најнижа понуђена цена.

С обзиром да је у конкурсној документацији предвиђено да уколико две или више понуда имају исту
најниже понуђену цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок
плаћања, не дужи од 45 дана односно, уколико је понуђен исти рок плаћања биће изабрана понуда понуђача
који је понудио краћи временски рок за извршење услуге.
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Имајући у виду да је достављено шест понуда које су оцењене као прихватљиве, у којима је
понуђена иста укупна цена од 2,00 динара, али и исти рок плаћања од 45 дана од дана пријема исправног
рачуна и исти временски рок за извршење услуге од 30 минута од момента пријема писменог захтева
Наручиоца, Комисија је позвала понуђаче да присуствују поступку жребања.

Поступак жребања одржан је дана 26.06.2018. године у просторијама Агенције за енергетику на
петом спрату у 13:00 часова.

Поступку жребања присуствовао је само овлашћени представник понуђача "KOMPAS TOURISM
&TRAVEL" Друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњи и међународни туризам Нови Сад, Милош
Икодиновић.

Шест белих коверти у којима су цедуље са исписаним именима понуђача, промешано је и дато
овлашћеном представнику понуђача да приступи извлачењу прве коверте.

Овлашћени представник понуђача је извукао коверту/цедуљу са називом понуђача Друштво за
туризам "ТТС ТОР ТRAVЕL CENTAR" Д.О.о. Београд (Стари град), са седиштем у Београду, улица Риге од
Фере број 6.

Ради избора и другог понуђача, за случај да се не закључи уговор са првим изабраним, присутни
представник понуђача је приступио поновном, другом извлачењу и извукао цедуљу са називом понуђача
"KOMPAS TOURISM &TRAVEL" Друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњи и међународни
туризам Нови Сад.

Након спроведеног поступка жребања Комисија предлаже да се уговор закључи са понуђачем
Друштво за туризам "ТТС ТОР ТRAVЕL CENTAR" Д.О.о. Београд (Стари град), са седиштем у Београду,
улица Риге од Фере број 6 за понуду број 375/2018-Д-04/6 од 12.06.2018. године.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, те је донео одлуку о додели уговора
којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу Друштво за туризам "ТТС ТОР TRAVEL CENTAR" Д.О.о.
Београд (Стари град), са седиштем у Београду, улица Риге од Фере број 6 за понуду број 375/2018-Д-04/6 од
12.06.2018. године.

Упутство о правном средству:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се преко ове Агенције (непосредно, поштом препоручено са повратницом,
електронском поштом или факсом), а истовремено се копија доставља Републичкој комисији за заштиту
права. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права са садржином
одређеном чланом 151. Закона о јавним набавкама достави и потврду о уплати таксе из члана 156. став 1.
тачка 1. Закона на: рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253,
позив на број: подаци о броју или ознаци предметне јавне набавке као и назив наручиоца, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, у износу од 60.000,00 динара.
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