ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
Нови Сад, Школска бр. 1
Број: 01-7-3/13-2017
Датум: 09.02.2017. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, директор Високе техничке школе струковних
студија у Новом Саду, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ У 01-7-3/2017

За јавну набавку мале вредности број ЈНМВ У 01-7-3/2017, набавка Услуге резервације
хотела, смештаја и авио превоза у земљи и иностранству за запослене и студенте,
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу -„Jet Travel“ ДОО, Краља Петра бр.54, 11000 Београд,
број 08 од 02.02.2017. године код наручиоца заведена под бројем 01-7-3/8-2017 од дана
03.02.2017. године у 09,02 часова
Образложење
Наручилац је дана 23.01.2017. године године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
број: ЈНМВ У 01-7-3/1-2017.
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 27.01.2017. године.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:
01-7-3/11-2017 од 06.02.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила
стручној оцени понуда, датој у Извештају од 06.02.2017. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:
1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка Услуге резервације хотела, смештаја и авио превоза у
земљи и иностранству за запослене и студенте
Назив и ознака из општег речника набавки 63500000 - Услуге путничких агенција и туроператера и услуге помоћи туристима
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Процењена вредност јавне набавке је 3.750.000.000 динара без обрачунатог ПДВ.
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:
Предметна јавна набавка се у Плану набавку за 2017. годину налази на позицији 1.2.9. Јавне
набавке услуга. Предмет јавне набавке је набавка Услуге резервације хотела, смештаја и авио
превоза у земљи и иностранству за запослене и студенте. Износ планираних средстава за
предметну набавку набавку је 3.750.000.000,00 динара без пдв-а. Средства су обезбеђена из
сопствених прихода наручиоца, број конта 422299. Процењена вредност укупно је
3.750.000.000,00 динара без пдв-а. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
Оквирни датум покретања поступка: јануар 2017. године. Оквирни датум закључења уговора:
Фебруар 2017. године. Оквирни датум извршења уговора: током 2017. године. Разлози и
оправданост набавке: За редовне потребе Школе и запослених.

3. Одступања од плана набавки са образложењем:
Нема одступања.
4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности:
Наручилац је предвидео поступак јавне набавке мале вредности због процењене вредности јавне
набавке која не прелази износ од 5.000.000 динара на годишњем нивоу.
5. У поступку јавне набавке учествовало је 4 понуђача.
6. Основни подаци о понуђачу:
-„Омнипромет“ ДОО, Савски трг.7, 11000 Београд, код наручиоца заведена под бројем 01-7-3/72017 од дана 02.02.2017. године у 08,45 часова.
-„Jet Travel“ ДОО, Краља Петра бр.54, 11000 Београд, код наручиоца заведена под бројем 01-7-3/82017 од дана 03.02.2017. године у 09,02 часова.
-„TTC Top Travel centar“ ДОО, Риге оф Фере бр.6, 11000 Београд, код наручиоца заведена под
бројем 01-7-3/9-2017 од дана 03.02.2017. године у 10,50 часова.
-„Grand Tours“ ДОО, Железничка бр.23а, 21000 Нови Сад, код наручиоца заведена под бројем 01-73/10-2017 од дана 06.02.2017. године у 09,50 часова.

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда
Понуда понуђача „TTC Top Travel centar“ ДОО, Риге оф Фере бр.6, 11000 Београд,бр. понуде
28/2017 од дана 01.02.2017. године код наручиоца заведена под бројем 01-7-3/9-2017 од дана
03.02.2017. године у 10,50 часова, се одбија као неприхватљива из разлога што исти није доставио
потписане и оверене изјаве за додатне услове и то:
- Изјава понуђача да нема нерешених жалби путника у претходној и текућој години.

- Да има неопходан технички капацитет и тo: Да користи најмање један од водећих
међународних резервационих система авионских карата са приступом базама података
водећих авио компанија (Амадеус, Галилео, Сабер,Worldspan....)
- Да има неопходан пословни капацитет: Да је члан IATA – Међународног удружења авио
компанија.
Понуђена цена понуђача је 48.845,00 динара (без ПДВ-а).
8. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
9. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
1. Назив понуђача: -„Jet Travel“ ДОО, Краља Петра бр.54, 11000 Београд
Понуђена цена: 35.082,01 динара (без ПДВ-а)
2. Назив понуђача: -„Grand Tours“ ДОО, Железничка бр.23а, 21000 Нови Сад
Понуђена цена: 40.552,50 динара (без ПДВ-а)
3. Назив понуђача: -„Омнипромет“ ДОО, Савски трг.7, 11000 Београд
Понуђена цена: 44.950,01 динара (без ПДВ-а)

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана
њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки, а предаје наручиоцу.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:
Др Бранко Савић, проф.

