АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 296/2020-Д-1/20
Датум: 02.07.2020. године
Београд, Теразије 51V

На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (.,Службени 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 _. редовној седници од _.07.2020. године
донео је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности број 4/2020
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 4/2020 године за набавку
услуга посредовања путничких агенција при куповини авио карата, аутобуских и других путних карата
и резерва цији хотелског смештаја за службе на путовања за потребе Агенције за енергетику Републике
Србије понуђачу - "BIG BLUE GROUP" Д.О.о. Београд ОГРАНАК КОЛАРЧЕВА, са седиштем у Београду,
Коларчева број 3.
II 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 51V, као Наручилац,
донела је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 4/2020 за набавку услуга
посредовања путничких агенција при куповини авио карата, аутобуских и других путних карата и
резервацији хотелског смештај а за службе на путовања за потребе Агенције за енергетику Републике
Србије (Одлука Савета Агенције број: 296/2020-Д-1 од 21.05.2020. године).
За наведену набавку, дана 03.06.2020. године, објављен је позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и достављен је поштом на следеће адресе:

1. "ЈЕТ TRAVEL" Д.О.о. Београд-Стари град, са седиштем у Београду, улица Краља Петра број
54;
2. Предузеће за туристичке услуге и трговину "ОМЕGА TRAVEL" Д.о.о. Београд-Стари град,
улица Доситејева број 7А;

3. Друштво за спољну, унутрашњу трговину и туризам "MIROSS" д.о.о. Београд-Стари град,
улица Мајке Јевросиме број 19
4. "BIG ВШЕ GRОUР" огранак Коларчева д.о.о. Београд-Стари град, Коларчева број 3;
5. Предузеће за трговину, туризам и услуге "ЈUМВО TRAVEL" д.о.о. Београд (Врачар), улица
Београдска број 33.
Рок за достављање понуда био је 12.06.2020. године до 13:00 часова.
Благовремено, тј. до дана 12.06.2020. године до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспело је
укупно 1О (десет) 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 296f2020-Д-1 од 25.06.2020. године Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема.

Редни број под
којим је понуда
заведена

Назив понуђача

Датум пријема

Час

296/2020-Д-1/4

"ОМЕGА TRAVEL" Д.О.о. Београд

09.06.2020. г

12:1З

296/2020-Д-1I5

"ЈЕТ TRAVEL" Д.О.о. Београд

09.06.2020. г

13:20

296/2020-Д-1I6

"BIG ВШЕ GRОUР" Д.О.о. Београд

10.06.2020. г

11:00

296/2020-Д-IП

"COMPAS TOURISM & ТRAVЕL" Д.О.о. НОВИ Сад

10.06.2020. г

12:20

296/2020-Д-1/8

"Sky Multicom" д.о.о. Београд

10.06.2020. г

14:20

296/2020-Д-1/9

"ЈUМВО TRAVEL" Д.О.о. Београд

11.06.2020. г

11:50

296/2020-Д-1I1 О

"MIROSS" Д.о.О. Београд

11.06.2020. г

14:35

296/2020-Д-1I11

"Royaltours" Д.О.о. Београд

12.06.2020. г

09:12

296/2020-Д-1I12

"НС

12.06.2020. г

09:50

296/2020-Д-1/13

"Omni S Plus" Д.О.о. Београд

12.06.2020. г

11:30

ТОР ТRAVЕL" Д.о.О. Београд

у позиву за достављање понуда и конкурсној документацији наведено је да је критеријум за
оцењивање понуда "најнижа понуђена цена."
Понуда понуђача под редним бројем 1:
"ОМЕGА TRAVEL" д.о.о. Београд, Доситејева 7а, Матични број: 20096268, ПИБ: 104132223

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2 динар без ПДВ-а.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 365 дана
Понуда понуђача под редним бројем 2:
"ЈЕТ TRAVEL" Д.О.о. Београд, Краља Петра 54, Матични број: 06439667, ПИБ: 100120489.
Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2 динара без ПДВ-а.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 90 дана
Понуда понуђача под редним бројем 3:
"BIG BLUE GROUP" Д.О.о. Београд, Коларчева 3, Матични број: 20179961, ПИБ: 104518987.
Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без ПДВ-а.

Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 365 дана
Понуда понуђача под редним бројем 4:
"COMPAS TOURISM TRAVEL" Д.О.о. Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 15, Матични број: 8218838:
ПИБ: 101698464.
Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2 динара без ПДВ-а.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршен у услугу.
Рок важења понуде: 365 дана.
Понуда понуђача под редним бројем 5:
"Skу
106297827.

Multicom"

Д.О.о. Београд, Шпанских бораца 32а, Матични број:20573503

ПИБ:

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без ПДВ-а.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 365 дана.

Понуда понуђача под редним бројем 6:
,ЈUМВО TRAVEL" Д.О.о. Београд, Београдска 33, Матични број: 20117826, ПИБ: 104217668.
Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2 динара без ПДВ-а.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 90 дана.
Понуда понуђача под редним бројем 7:
Друштво за спољну, унутрашњу трговину и туризам "MIROSS" Д.О.о. Београд-Стари град,
улица Мајке Јевросиме број 19, Матични број: 07481721, ПИБ:100048877.
Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака,
одговарајућа, не ограничава права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе
понуђача и понуђена цена не прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као
прихватљива.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2 динара без ПДВ-а.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 365 дана.
Понуда понуђача под редним бројем 8:
"Royaltours"
100377462.

Д.О.о. Београд, Булевар Ослобођења број 5, Матични број: 17299794 ПИБ:

..

Утврђено је да је понуда благовремена али да понуђач није доставио доказ да испуњава
додатни услов по питању техничког капацитета, односно копију уговора који је закључен са минимум
једним глобалним хотелским резервационим системом.
Чланом 106. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15,
68/15) прописано је да ће наручипац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне
услове, па је Комисија одбила наведену понуду као неприхватљиву.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2,00 динара без ПДВ-а.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 365 дана.
Понуда понуђача под редним бројем 9:
"ТТС ТОР ТRAVЕL CENTAR"
број:20247509, ПИБ: 104812439.

Д.О.о. Београд, Кнегиње Љубице број 1211, Матични

Утврђено је да је понуда благовремена али да понуђач није доставио доказ да испуњава
додатни услов по питању техничког капацитета, односно копију уговора који је закључен са минимум
једним глобалним хотелским резервационим системом.
Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2 динара без/са ПДВ-ом
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 60 дана.
Понуда понуђача под редним бројем 10:
"Отпј

S Plus" Д.О.о. Београд, Савски трг број 7, Матични број: 21235784, ПИБ: 109750661.

Утврђено је да је понуда благовремена али да понуђач није доставио доказ да испуњава
додатни услов по питању пословног капацитета, односно важећу лиценцу Међународне асоцијације
за авио превоз (lATA).
Чланом 106. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14115,
68/15) прописано је да ће наручипац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне
услове, па је Комисија одбила наведену понуду као неприхватљиву.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 2 динара без/са ПДВ-ом.
Рок извршења услуге: 30 минута од момента пријема писменог захтева наручиоца.
Рок плаћања: 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за
сваку
појединачну извршену услугу.
Рок важења понуде: 60 дана.
Како је од десет достављених понуда осам оцењено као прихватљиво, Комисија је приступила
рангирању понуда понуђача применом критеријума најниже понуђене цене и утврдила да су све
прихватљиве понуде са истом ценом.
Конкурсном документацијом, у делу V/16 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЂЕ
НАРУЧИЛАЦ И3ВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ наведено је:
"Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија ће бити
изабрана понуда понуђача који је понудио краћи временски рок за извршење услуге (не краће од 30
мин. не дуже од 24 сата) у односу на пријем писменог захтева наручиоца (упућеног поштом, маилом,
телефаксом).
Уколико две или више понуда имају исти рок за извршење услуга, уговор ће бити додељен
после спровођења поступка жребања.
Имајући у виду да је осам понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве, понудило исту
укупну цену за све услуге од 2,00 динара без ПДВ-а и исти временски рок за извршење услуге од 30
минута од момента пријема писменог захтева Наручиоца, неопходно је било приступити поступку
жребања, како би се утврдило коме ће бити додељен уговор.
Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде позвани су да присуствују поступку жребања
који је одржа н дана 24.06.2020. године у просторијама Агенције за енергетику, на петом спрату, са
почетком у 12:00 часова.
Поступку жребања присуствовали су овлашћени представници три понуђача и то: "BIG ВШЕ
GRОUР" д.о.о. Београд, Коларчева З, Слободан Жакула; "ТТС ТОР ТRАVЕL CENTAR" д.о.о. Београд,.
Кнегиње Љубице број 1211,Романа Дражић, и "ОМЕGА TRAVEL" д.о.о. Београд, Доситејева 7а, Јелена
Танасковић-Иванковић, који су потписали записник без примедби.
Осам белих цедуља са исписан им именима понуђача, промешано је, стављено у кутију, и дато
члану Комисије Слободану Јовановићу да приступи извлачењу прве цедуље.
Члан Комисије Слободан Јовановић је извукао цедуљу са називом понуђача ,BIG ВШЕ
GRОUР" огранак Коларчева д.о.о. Београд-Стари град, Коларчева број З.

Ради избора и другог понуђача, за случај да се не закључи уговор са првим изабраним
понуђачем, члан Комисије Слободан Јовановић, приступио је другом извлачењу и извукао цедуљу са
називом понуђача SКУ MULTICOM Д.О.о. Београд, са седиштем у Београду, Шпанских бораца број
32а.
Након спроведеног поступка жребања Комисија предлаже да се уговор закључи са понуђачем
"BIG ВШЕ GROUP" огранак Коларчева Д.О.о. Београд-Стари град, Коларчева број 3, за понуду број
439 од 09.06.2020. године.
Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, те је донео одлуку о додели уговора
којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу "BIG ВШЕ GROUP" огранак Коларчева Д.О.о.
Београд-Стари град, Коларчева број 3, за понуду број 439 од 09.06.2020. 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.

