Датум: 05.03.2020. год
Број: ЈНМВ 3/2020-10
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ЈНМВ 3/2020-9 од
05.03.2020. године, председница Гимнастичког савеза Србије д о н о с и
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Ред.бр. ЈНМВ 3/2020
Уговор о јавној набавци услуга - смештај спортиста на припремама и
такмичењима у земљи и иностранству Д О Д Е Љ У Ј Е С Е понуђачу „SKY MULTICOM”
ДОО БЕОГРАД, Шпанских бораца 32а из Београда, а на основу понуде коју је понуђач
доставио по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 21.02.2020. године.
Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Гимнастичког савеза Србије у року од три дана од дана доношења.
Образложење:
Наручилац је дана 21.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке мале вредности услуга - смештај спортиста на припремама и
такмичењима у земљи и иностранству ЈНМВ 3/2020-1.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 21.02.2020. године.
Благовремено, тј. до дана 02.03.2020. године до 12:00 часова примљене су
укупно 3 (три) понуде:
Ред.
Број под којим је
Датум
Назив или шифра понуђача
Час
Бр.
понуда заведена
пријема
„VIA GROUP 019“ ДОО
1.
11-81/20
Хајдук Вељкова 5
25.02.2020. год 11:10
Зајечар
„TTI“ ДОО
2.
11-81-1/20
Теразије 16/V
27.02.2020. год 09:33
3.

11-81-2/20

Београд
„SKY MULTICOM“ ДОО
Шпанских бораца 32а
Београд

29.02.2020. год

11:00

Комисија за јавну набавку је спровела поступак јавног отварања понуда и
сачинила Записник о отварању понуда број ЈНМВ 3/2020-6 дана 02.03.2020. године и
писани Извештај о стручној оцени понуда број ЈНМВ 3/2020-9 од 05.03.2020. године.

1

У наведеном извештају о стручној оцени понуда констатовано је следеће:
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга - смештај спортиста на припремама и
такмичењима у земљи и иностранству.
Ознака и назив предмет јавне набавке из Општег речника набавки: 55110000 Услуге хотелског смештаја.
2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 3.800.000,00
динара.
3. Основни подаци о понуђачима:
У поступку јавне набавке услуга - смештај спортиста на припремама и
такмичењима у земљи и иностранству, редни број ЈНМВ 3/2020, Наручилац je
благовремено примио укупно 3 (три) понуде и то следећих понуђача:
1.

Скраћено пословно име

Правна форма:

„VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР
Друштво са ограниченом одговорношћу
Адреса седишта:

Општина:
Зајечар

Место:
Зајечар

Улица:
Хајдук Вељкова

Матични број:

21258130

ПИБ:

109871011

Уписан у Регистар понуђача

ДА

3.

Скраћено пословно име

Правна форма:

Број:
5

Спрат/стан:
-

„TTI“ ДОО БЕОГРАД
Друштво са ограниченом одговорношћу
Адреса седишта:

Општина:
Стари Град

Место:
Београд

Улица:
Теразије

Број:
16

Матични број:

07462166

ПИБ:

100061357

Уписан у Регистар понуђача

ДА

4.

Скраћено пословно име

Правна форма:

Спрат/стан:
V

„SKY MULTICOM“ ДОО БЕОГРАД
Друштво са ограниченом одговорношћу
Адреса седишта:

Општина:
Нови Београд

Место:
Београд

Улица:
Шпанских Бораца

Матични број:

20573503

ПИБ:

106297827

Уписан у Регистар понуђача

ДА

Број:
32а

Спрат/стан:
-

Неблаговремених понуда није било.
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене
цене тих понуда: /.
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно
образложење - начин на који је утврђена та цена: /.
6. Начин примене методологије доделе пондера и рангирање понуда:
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Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке услуга – смештај
спортиста на припремама и такмичењима у земљи и иностранству је најнижа
понуђена цена. Наручилац је унапред одредио вредност уговора, а понуђена
јединична цена без ПДВ за услугу обезбеђења (резервације) смештаја представља
цену која је основ за примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и која се користи
за рангирање понуда у фази стручне оцене понуда. У тачки 2) истог дела Конкурсне
документације предвиђено је да ће у ситуацији када постоје две или више понуда са
истом најнижом ценом, Наручилац доделу уговора извршити путем жреба и то на
следећи начин:
- Наручилац ће путем мејла благовремено упутити позив свим понуђачима да
присуствују поступку жребања.
- Поступак жребања ће се обавити у просторијама Соколског друштва
„Војводина“ у Новом Саду, Игњата Павласа 2-4.
- Приликом жребања, присутни представници понуђача ће на посебним
хартијама које добију од Комисије за јавну набавку унети име понуђача којег
представљају, дати хартију са унетим називом на увид Комисији за јавну набавку и
осталим присутним представницима понуђача и другим лицима и након тога ставити
тако попуњену хартију у идентичне празне коверте. У случају да се уредно позвани
представник понуђача не одазове позиву за жребање, службеник за јавне набавке ће
пред присутним овлашћеним представницима понуђача, члан Комисије за јавну
набавку ће у празну коверту ставити хартију са именом одсутног понуђача, те ће и ова
коверта учествовати у поступку жребања. На исти начин ће бити поступано и ако
поступку жребања не присуствује ниједан понуђач. Члан Комисије за јавну набавку ће
коверте ручно промешати пред представницима понуђача, а затим ће насумице
извлачити коверте и рангирати понуде према редоследу извлачења коверата.
- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели уговора.
Редослед осталих понуђача на ранг листи биће у складу са редоследом извлачења
коверата са именима понуђача.
- О жребању ће се сачинити посебан записник и исти ће се доставити свим
понуђачима.
Након прегледа поднетих понуда констатовано је да су одговарајућу и
прихватљиву понуду поднела 3 (три) понуђача:
6.1. „VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР из Зајечара, Хајдук Вељкова бр.5 који је
понудио следеће:
Јединична цена без ПДВ за услугу
обезбеђења
(резервације)
смештаја у земљи и иностранству:

1,00 дин

Максимална вредност уговора:

3.800.000,00 динара без ПДВ

Начин и услови плаћања:

За сваку појединачну услугу и то у року до 45 дана од
дана пријема исправно сачињеног рачуна.

Рок пружања услуге:

Одговор на појединачни писани захтев Наручиоца, са
понуђеним ценама и условима, пружалац услуге
доставља путем електронске поште у најкраћем
могућем року, при чему тај рок не може бити дужи од
48 часа од упућивања
од упућивања захтева
Наручиоца

Особа за пријем писаних захтева
Наручиоца:

Име и презиме: Војкан Јовановић
Адреса електронске поште:
viatravel019@gmail.com

Доступност понуђача Наручиоцу:

168 сати у седмици, односно 365 дана у години
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Рок,
начин
докумената:

и

место

предаје

Достављено средство обезбеђења
за озбиљност понуде:
Достављени докази о испуњености
обавезних и додатних услова:
Начин подношења понуде:
Рок важења понуде:

начин доставе ваучера, односно потврде за смештај је
мејл: srbgym@gmail.com, а уколико није могуће путем
мејла, непосредно на адресу: Гимнастички савез
Србије, Теразије број 35/III, 11000 Београд
ДА
ДА
Самостално
100 дана од дана отварања понуда

6.2. Понуђач „TTI“ ДОО БЕОГРАД из Београда, Теразије 16/V који је понудио
следеће:
Јединична цена без ПДВ за услугу
обезбеђења
(резервације)
смештаја у земљи и иностранству:

1.500,00 дин

Максимална вредност уговора:

3.800.000,00 динара без ПДВ

Начин и услови плаћања:

За сваку појединачну услугу и то у року до 45 дана од
дана пријема исправно сачињеног рачуна.

Рок пружања услуге:

Одговор на појединачни писани захтев Наручиоца, са
понуђеним ценама и условима, пружалац услуге
доставља путем електронске поште у најкраћем
могућем року, при чему тај рок не може бити дужи од
48 часа од упућивања
од упућивања захтева
Наручиоца

Особа за пријем писаних захтева
Наручиоца:

Име и презиме: Ива Здравковић
Адреса електронске поште:
tti@tti.rs

Доступност понуђача Наручиоцу:

168 сати у седмици, односно 365 дана у години

Рок,
начин
докумената:

начин доставе ваучера, односно потврде за смештај је
мејл: srbgym@gmail.com, а уколико није могуће путем
мејла, непосредно на адресу: Гимнастички савез
Србије, Теразије број 35/III, 11000 Београд

и

место

предаје

Достављено средство обезбеђења
за озбиљност понуде:
Достављени докази о испуњености
обавезних и додатних услова:
Начин подношења понуде:
Рок важења понуде:

ДА
ДА
Самостално
60 дана од дана отварања понуда

6.3. Понуђач „SKY MULTICOM“ ДОО БЕОГРАД из Београда, Шпанских бораца
32а који је понудио следеће:
Јединична цена без ПДВ за услугу
обезбеђења
(резервације)
смештаја у земљи и иностранству:

1,00 дин

Максимална вредност уговора:

3.800.000,00 динара без ПДВ

Начин и услови плаћања:

За сваку појединачну услугу и то у року до 45 дана од
дана пријема исправно сачињеног рачуна.
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Рок пружања услуге:

Одговор на појединачни писани захтев Наручиоца, са
понуђеним ценама и условима, пружалац услуге
доставља путем електронске поште у најкраћем
могућем року, при чему тај рок не може бити дужи од
48 часа од упућивања
од упућивања захтева
Наручиоца

Особа за пријем писаних захтева
Наручиоца:

Име и презиме: Мима Пановић - Илић
Адреса електронске поште:
office@skymulticom.com

Доступност понуђача Наручиоцу:

168 сати у седмици, односно 365 дана у години

Рок,
начин
докумената:

начин доставе ваучера, односно потврде за смештај је
мејл: srbgym@gmail.com, а уколико није могуће путем
мејла, непосредно на адресу: Гимнастички савез
Србије, Теразије број 35/III, 11000 Београд

и

место

предаје

Достављено средство обезбеђења
за озбиљност понуде:
Достављени докази о испуњености
обавезних и додатних услова:
Начин подношења понуде:
Рок важења понуде:

ДА
ДА
Самостално
365 дана од дана отварања понуда

7. РАНГИРАЊЕ ПОНУДА
Након прегледа и оцене примљених понуда, утврђено је да су следећи понуђачи
доставили прихватљиве и одговарајуће понуде, као и да су два понуача понудила исту
најнижу цену у износу од 1,00 динара без ПДВ:
Ред.
Назив или шифра понуђача
Понуђена цена:
Бр.
„VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР
1.
Хајдук Вељкова бр.5
1,00 дин
Зајечар
„SKY MULTICOM“ ДОО БЕОГРАД
2.
Шпанских бораца 32а
1,00 дин
Београд
„TTI“ ДОО БЕОГРАД
3.
Теразије 16/V
1.500,00 дин
Београд
У складу са наводима из конкурсне документације, благовремено дана
03.03.2020. године Наручилац је путем електронске поште упутио позив за
присуствовање жребању свим понуђачима. Поступак жребања понуда вођен је дана
04.03.2020. године са почетком у 12:00 часова у просторијама Соколског друштва
Војводина, Игњата Павласа 2-4 у Новом Саду.
Жребању нису присуствовали представници понуђача. Жребање је вршено између две
понуде које су садржале исту најнижу понуђену цену,а то су понуде које су поднели
VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР Хајдук Вељкова бр.5, Зајечар и „SKY MULTICOM“ ДОО
БЕОГРАД“ ДОО БЕОГРАД, Шпанских бораца 32а, Београд.
На сваку празну идентичну хартију је уписано име једног понуђача, тако попуњене
хартије показане су присутним члановима комисије за јавну набавку и након тога
убачене у идентичне коверте.
Све коверте које садрже хартије са написаним именима понуђача који су понудили
исту најнижу цену су убачене у непрозирну кутију, која је претходно показана свим
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присутним лицима ради утврђивања да је иста празна. Кутија је након убацивања свих
коверти затворена (непрозирним поклопцем).
Члан Комисије за јавну набавку је након тога промешао коверте у кутији (трешењем
кутије) пред присутним лицима, а затим је насумице извлачио коверте из кутије.
Након извлачења свих коверти, Комисија за јавну набавку је констатовала да је
редослед извлачења коверата са именима понуђача који одређује распоред понуђача
на ранг листи следећи:
Место на ранг
листа, одн.
Назив понуђача
редослед
извлачења
„SKY MULTICOM“ ДОО БЕОГРАД
1.
Шпанских бораца 32а
Београд
„VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР
2.
Хајдук Вељкова бр.5
Зајечар
О жребању је сачињен Записник о жребању и исти је свим понуђачима достављен
електронском поштом.
РАНГ ЛИСТА
Након прегледа и оцењивања понуда, као и поступка жребања сачињена је следећа
ранг листа понуда
Место
на
ПОНУЂАЧ
Збир јединичних цена без ПДВ
ранг
листи
„SKY MULTICOM“ ДОО БЕОГРАД
Шпанских бораца 32а
1,00 дин
1
Београд
„VIA GROUP 019“ ДОО ЗАЈЕЧАР
Хајдук Вељкова бр.5
1,00 дин
2
Зајечар
„TTI“ ДОО БЕОГРАД
Теразије 16/V
1.500,00 дин
3
Београд
8. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да
ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће
извршити подизвођач:
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија и коме је предложено да се
додели уговор о јавној набавци услуга - смештај спортиста на припремама и
такмичењима у земљи и иностранству је „SKY MULTICOM“ ДОО БЕОГРАД, Шпанских
бораца 32а из Београда.
Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог, те је на основу овлашћења
из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) донело одлуку као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права понуђача.
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Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН
мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
2) назив и адресу наручиоца
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.
ПРЕДСЕДНИЦА
ГИМНАСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Александра Ристић
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