Република Србија
Универзитет у Нишу
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-369/2
07.02.2019. године

На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и
Извештаја о стручној оцени понуда број 01-369/1, од 07.02.2019. године, декан Правног
факултета у Нишу доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора за ЈН 01/2019
У поступку јавне набавке услуге посредовања при куповини карата и
резервацији хотлеског смештаја за 2019. годину, спроведене у поступку јавне
набавке мале вредности, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу Заједничка понуда
"SKY CENTER" Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш и П.П."ЕУРОТУРС" Д.О.О., Душанова 94,

из Ниша, јер је његова понуда најповољнија.
Вредност уговора о јавној набавци износи 2.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Образложење
Наручилац је дана 28.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне
набавке мале вредности, за набавку услуге посредовања при куповини карата и
резервацији хотелског смештаја (Одлука заведена под бројем 01-221).
За наведену јавну набавку наручилац је дана 28.01.2019. године објавио јавни
позив на Порталу јавних набавки (шифра позива 2197457).
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су четири
понуде које су биле благовремене, док неблаговремених понуда није било.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала
следеће:
1) Врста предмета јавне набавке и подаци о јавној набавци:
Врста предмета јавне набавке:

Предмет јавне набавкe су услуге.

Предмет јавне набавке:

Услуге агенције при резервацији карата и
смештаја за 2019. годину.

Редни број јавне набавке:

ЈН 01/2019

2) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а):

2.500.000,00 динара.

3) Основни подаци о понуђачима:
У предметном поступку јавне набавке пристигле су четири понуде које су биле
благовремене и једна неблаговремена која је неотворена враћена понуђачу. Понуде за
учествовање у поступку поднели су следећи понуђачи:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

05-298

„OMEGA TRAVEL“ Д.О.О., Мајке Јевросиме бр. 14А, Београд

05-314

„JUMBO TRAVEL“, Београдска 33, Београд

05-338

„UNIDEA TRAVEY AGENCY“, Видиковачки Венац, Београд

05-346

„SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш
(заједничка понуда sa PP„ЕUROTURS NIŠ” Д.О.О. из Ниша)

4) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:
Број под
којим је
понуда
заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђена
цена без
ПДВ-а

„BIG BLUE GROUP“
Понуда наведеног понуђача је одбијена
као неблаговремена из разлога што није
Д.О.О.,Коларчева бр. 3,
/
приспела
у
прописаном
року.
Београд
5) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене:

05-363

6) Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“.
Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски
најповољније понуде:

Р.бр
1.
2.
3.

КРИТЕРИЈУМ
Цена услуге обезбеђења авио карте
Цена услуге обезбеђења хотела
Цена услуге обезбеђења аутобуских и других карата
УКУПНО

Број бодова
20
50
30
100

Методе оцењивања
1. ЦЕНА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА АВИО КАРТЕ
Код овог критеријума упоређиваће се цена услуге обезбеђења авио карте по особи без
ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама.
Понуђене цене треба заокружити на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима припасти максималан број
поена, тј. 20 пондера.
2. ЦЕНА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ХОТЕЛА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена услуге обезбеђења хотелског
смештаја по особи без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба
заокружити на две децимале.
Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима бити додељен максимални
број од 50 пондера.
3. ЦЕНА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОСТАЛИХ КАРАТА
Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена услуге обезбеђења аутобуских и
других карата по особи без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама.
Понуђене цене треба заокружити на две децимале.

Уколико сви понуђачи понуде исту цену, утолико ће свима бити додељено максималних
30 пондера.
Додељивање пондера за сва три елемента критеријума вршиће се према следећој
формули:

П = Пмах х (Хмин + Хср) / (Х + Хср)
Легенда:
П = број поена за понуђену цену Х за задати критеријум
Пмах = максимални број поена за задати критеријум
Хмин = најмања понуђена цена за ставку која се бодује
Хмах = највећа понуђена цена за ставку која се бодује
Хср = (Хмах + Хмин)/2
Х - понуђена цена из понуде која се бодује

Рангирање понуда
1. Цена услуге обезбеђења авио карте:
Понуђач „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О., Мајке Јевросиме бр. 14А, Београд понудио
је цену услуге обезбеђења авио карте у износу од 0,01 динара без ПДВ-а.
Понуђач „JUMBO TRAVEL“, Београдска 33, Београд понудио је цену услуге
обезбеђења авио карте у износу од 0,01 динара без ПДВ-а.
Понуђач „UNIDEA TRAVEY AGENCY“, Видиковачки Венац, Београд понудио
је цену услуге обезбеђења авио карте у износу од 1,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш, понудио је цену услуге
обезбеђења авио карте у износу од 0,01 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата
заокруженог на две децимале:
1. Понуђач: „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О., Мајке Јевросиме бр. 14А
20 х (0,01+0,505) / (0,01+0,505) = 20,00
2. Понуђач: „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О., Београдска 33:
20 х (0,01+0,505) / (0,01+0,505) = 20,00
3. Понуђач: „UNIDEA TRAVEY AGENCY“ ,Видиковачки Венац, Београд
20 х (0,01+0,505) / (1,00+0,505) =6,84
4. Понуђач: „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш
20 х (0,01+0,505) / (0,01+0,505) = 20,00

2. Цена услуге обезбеђења хотела:
Понуђач, „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О., Мајке Јевросиме бр. 14А Београд понудио
је цену услуге обезбеђења хотела у износу од 0,01 динара без ПДВ-а.
Понуђач, „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О., Београдска 33, Београд понудио је цену
услуге обезбеђења хотела у износу од 0,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач, „UNIDEA TRAVEY AGENCY“ Београд понудио је цену услуге
обезбеђења хотела у износу од 1,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш, Ниш, понудио је цену
услуге обезбеђења хотела у износу од 0,00 динара без ПДВ-а.

Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата
заокруженог на две децимале:
1. Понуђач: „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О., Мајке Јевросиме бр. 14А, Београд
50 х (0,00+0,5) / (0,01+0,5) = 49,01
2. Понуђач: „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О., Београдска 33, Београд
50 х (0,00+0,5) / (0,00+0,5) = 50,00
3. Понуђач: „UNIDEA TRAVEY AGENCY“ Видиковачки Венац, Београд
50 х (0,00+0,5) / (1,00+0,5) = 16,67
4. Понуђач: „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш
50 х (0,00+0,5) / (0,00+0,5) = 50,00
3. Цена услуге обезбеђења аутобуских и других карата:
Понуђач „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О., Мајке Јевросиме бр. 14А Београд
понудио је цену услуге обезбеђења аутобуских и других карата у износу од 0,01 динара
без ПДВ-а.
Понуђач, „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О., Београдска 33, Београд понудио је цену
услуге обезбеђења аутобуских и других карата у износу од 0,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач., „UNIDEA TRAVEY AGENCY“ Видиковачки Венац, Београд понудио
је цену услуге обезбеђења аутобуских и других карата у износу од 1,00 динара без
ПДВ-а.
Понуђач, „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш понудио је цену услуге
обезбеђења аутобуских и других карата у износу од 0,00 динара без ПДВ-а.
Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата
заокруженог на две децимале:
1. Понуђач: „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О., Мајке Јевросиме бр. 14А Београд
30 х (0,00+0,5) / (0,01+0,5) = 29,41
2. Понуђач „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О., Београдска 33, Београд:
30х (0,00+ 0,5) / (0,00+0,5) = 30
3. Понуђач „UNIDEA TRAVEY AGENCY“ Видиковачки Венац, Београд:
30 х (0,00+0,5) / (1,00+0,5) =10,00
4. Понуђач: „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш
30х (0,00+ 0,5) / (0,00+0,5) = 30,00
Након сабирања за све елементе критеријума који се пондеришу, понуђачи су
добили следећи збир пондера:

Елементи
критеријума
Назив
понуђача

Цена услуге
обезбеђења
авио карте

Цена услуге
обезбеђења
хотела

Цена
услуге
обезбеђења
аутобуских
и других
карата

УКУПНО
ПОНДЕРА

1.

Понуђач „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О.,
Мајке Јевросиме бр. 14А Београд

20,00

41,01

29,41

90,42

2.

Понуђач „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О.,
Београдска 33, Београд:

20,00

50,00

30,00

100,00

3.

Понуђач „UNIDEA TRAVEY AGENCY“
Видиковачки Венац, Београд

6,84

16,67

10,00

33,51

4.

Понуђач „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле
Рибара 2, Ниш

20,00

50,00

30,00

100,00

У случају да, након извршеног рангирања, више понуда има исти број пондера
наручилац је конкурсном документацијом предвидео одабир понуда према следећим
додатним елементима:
-Уколико две или више понуда имају исту цену услуге обезбеђења авио карте,
уговор ће се закључити са понуђачем који је понудио најнижу цену услуге обезбеђења
хотела.
-Уколико две или више понуда имају исту цену услуге обезбеђења хотела, уговор ће
се закључити са понуђачем који је понудио најнижу цену обезбеђења аутобуских и других
карата.
Уколико ни применом резервних критеријума није могуће извршити избор
најповољније понуде, одабир ће се вршити на следећи начин: прво ће се гледати најкраћи
рок извршења услуге-достављање превозних и других докумената, затим дужи рок
плаћања.
У случају да ни тада није могуће извршити одабир најповољније понуде, уговор ће
бити додељен понуђачу по систему жребања, као крајњем начину одабира понуде.
Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране биће
позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.
Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати
опуномоћене представнике понуђача да присуствују жребању. Приликом жребања
представници понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова
Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају
попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице
вршити одабир коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу извалачења коверти,
о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања у поступку ЈН 01/2019.
Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови
Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у
празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати
у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача.
На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.
С обзиром да су, након извршеног рангирања, понуде понуђача „JUMBO TRAVEL“
Д.О.О., Београдска 33, из Београда и „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, из Ниша
имали исти број пондера, комисија је упоредила наведене понуде према додатним
елементима и утврдила да су понуде према свим елементима идентичне, и да се одабир
најповољније понуде мора извршити системом жребања.
Наручилац је поменутим понуђачима дана 05.02.2019. године, електронским
путем, послао обавештење да ће се поступак жребања обавити дана 07.02.2019. године,
у Сали за седнице Правног факултета, са почетком у 11,00 часова.

Поступак жребања спровела је Комисија за јавну набавку уз присуство овлашћеног
представника понуђача „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш, Миње Петровић, који
је за учешће у поступку жребања приложио овлашћење бр. 617115/19.
Комисија је поступак жребања спровела на начин како следи.
На посебним листовима уписана су имена понуђача, који су потом стављени у
идентичне коверте, након чега су коверте убачене у непровидну кутију и промешане.
Након мешања коверти, члан комисије је насумично извршио одабир коверти и то
следећим редоследом: У коверти која је прва извучена налазио се листић са именом
понуђача „SKY CENTAR“ Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш, а у коверти која је друга извучена
налазио се листић са именом понуђача „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О., Београдска 33, из
Београда.
Након завршетка поступка жребања ранг листа понуђача изгледа:
Елементи
Цена
услуге
критеријума
Цена услуге Цена услуге
обезбеђења
авио карте

обезбеђења
хотела

обезбеђења
аутобуских
и других
карата

УКУПНО
ПОНДЕРА

Понуђач Заједничка понуда "SKY
CENTER" Д.О.О., Лоле Рибара 2, Ниш
и П.П."ЕУРОТУРС" Д.О.О., Душанова
94, Ниш

20,00

50,00

30,00

100,00

2.

Понуђач „JUMBO TRAVEL“ Д.О.О.,
Београдска 33, Београд

20,00

50,00

30,00

100,00

3.

Понуђач „OMEGA TRAVEL“ Д.О.О.,
Мајке Јевросиме бр. 14А Београд

20,00

41,01

29,41

90,42

4.

Понуђач UNIDEA TRAVEY AGENCY“
Видиковачки Венац, Београд

6,84

16,67

10,00

33,51

Назив
понуђача
1.

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда и обављеног поступка жребања, констатује да је
најповољнија понуда понуђача: Заједничка понуда "SKY CENTER" Д.О.О., Лоле
Рибара 2, Ниш и П.П."ЕУРОТУРС" Д.О.О., Душанова 94, Ниш, и предлаже декану
Факултета да њему додели уговор
Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:
Да
Назив/име подизвођача

Не

×

Део уговора који ће реализовати подизвођач

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од пет дана од дана објављивања
на Порталу јавних набавки.
Копија захтева истовремено се доставља и
Републичкој комисији за заштиту права.

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Саша Кнежевић

