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Диспозитив одлуке

Додељује се уговор о јавној набавци: Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних 
карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања; број 404-22-228/19-20 понуђачу ТТС 
ТОР ТВА\/Е!- СЕМТАР сЈ.о.о., Кнегиње Љубице 12/1, Београд.

О б р а з л о ж е њ е

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: уууууу.јаупепаћауке.гГго.гз
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: услуге.
2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:

Предмет јавне набавке: Агенцијске услуге набавке авио карата и других путних карата и 
резервација хотелског смештаја за службена путовања.

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге путничких агенција и сличне услуге -  63510000.

3. Редни број јавне набавке: 404-22-228/19-20.
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности,

5. Процењена вредност јавне набавке: 2.000.000,00 динара динара без ПДВ-а.

III. Основни подаци о понуђачима

Р.Б. Назив понуђача Адреса
1 Вјд В1ие Огоир с!.о.о. Коларчева 3, Београд
2 ТТС Тор Тгауе! Сеп1аг сЈ.о.о. Кнегиње Љубице 12/1, Београд
3 Отеда Тга\/е1 сЈ.о.о. Доситејева 7а, Београд
4 Мјгозз с1.о.о. Мајке Јевросиме 19/1, Београд

Укупан број поднетих понуда: 4 (четири).
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1. ВЈд В!ие Сгоир сЈ.о.о.

Редни број понуде:1
Број под којим је понуда заведена: 404-2-20/19-7 
Назив понуђача: Вјд В1ие бгоир (Ј.о.о.
Понуда број 643 од 05.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

IV. Стручна оцена понуда

р.бр. Опис услуге Јед.
мере

Цена по јединици 
мере 

без ПДВ-а
1 2 3 4

1 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у земљи По особи 1,00

2 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у иностранству По особи 1,00

3 Услуга резервације хотелског смештаја, за службена 
путовања у земљи По особи 1,00

4 Услуга резервација хотелског смештаја, за службена 
путовања у иностранству По особи 1,00

УКУПНО ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (по особи) БЕЗ ПДВ-а 4,00

ПДВ 20%. ПДВ се исказује у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, 
бр. 84/04, 86/04, 61/05,61/07.93/12,108/13, 6/14,68/14,142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 
13/18, 30/18, 4/19).

Рок плаћања: 45 дана. мин. 15 (петнаест) дана. макс. 45 (четрдесет пет дана) ол 
дана издавања исправног рачуна.

Рок важења понуде: 365 дана од дана отваоања (мин. 60 данаУ

Рок извршења: 30 минута. мин. 30 (тридесет) минута, макс, 24 (двадесет четири) сата. 
од пријема захтева Наручиоца.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Вјд В!ие Сгоир с!.о.о. прихватљива у смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15).

2. ТТС Тор Тгауе! СеШаг с!.о.о.

Редни број понуде: 2
Број под којим је понуда заведена: 404-2-20/19-8 
Назив понуђача: ТТС Тор Тгауе! Сеп(аг с!.о.о. 
Понуда број 121 од 05.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Р.бр. Опис услуге Јед.
мере

Цена по јединици 
мере 

без ПДВ-а
1 2 3 4

1 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у земљи По особи 1,00

2 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у иностранству По особи 1,00

3 Услуга резервације хотелског смештаја, за службена 
путовања у земљи По особи 1,00
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4 Услуга резервација хотелског смештаја, за службена 
путовања у иностранству По особи 1,00

УКУПНО ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (по особи) БЕЗ ПДВ-а 4,00

ПДВ / %. ПДВ се исказује у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС'\ 
бр. 84/04, 86/04, 61/05,61/07.93/12,108/13, 6/14,68/14,142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 
13/18, 30/18,4/19).

Рок плаћања: 45 дана. мин. 15 (петнаест) дана. макс. 45 (четрдесет пет дана) од 
дана издавања исправног рачуна.

Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања (мин. 60 дана).

Рок извршења: 30 минута. мин. 30 (тоидесет) минута. макс. 24 (двадесет четиои) сата. 
од пријема захтева Наручиоца.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача ТТС Тор Тгауе! Сеп*аг д.о.о. прихватљива у 
смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 
и 68/15).

3. Отеда Тгауе! сЈ.о.о.

Редни број понуде:3
Број под којим је понуда заведена: 404-2-20/19-9 
Назив понуђача: Отеда Тгауе! с!.о.о.
Понуда број 857/19 од 01.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

Р.бр. Опис услуге Јед.
мере

Цена по јединици 
мере 

без ПДВ-а
1 2 3 4

1 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у земљи По особи 1,00

2 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у иностранству По особи 1,00

3 Услуга резервације хотелског смештаја, за службена 
путовања у земљи По особи 1,00

4 Услуга резервација хотелског смештаја, за службена 
путовања у иностранству По особи 1,00

УКУПНО ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (по особи) БЕЗ ПДВ-а 4,00

п д в /  %. ПДВ се исказује у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, 
бр. 84/04, 86/04, 61/05,61/07.93/12,108/13, 6/14,68/14,142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 
13/18, 30/18, 4/19).

Рок плаћања: 45 дана. мин. 15 (петнаест) дана. макс. 45 (четрдесет пет дана^ ол 
дана издавања исправног рачуна.

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања (мин. 60 дана).

Рок извршења: 30 минута. мин. 30 (тоидесет) минута. макс. 24 (двадесет четиои^ сата. 
од пријема захтева Наручиоца.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача Отеда Тга^е! с1.о.о. прихватљива у смислу 
члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 
68/15).



Редни број лонуде:4
Број под којим је понуда заведена: 404-2-20/19-10 
Назив понуђача: МЈгозз сЈ.о.о.
Понуда број 1327/19 од 07.08.2019. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално

4. МЈГОбб СЈ.О.О.

р.бр. Опис услуге Јед.
мере

Цена по јединици 
мере 

без ПДВ-а
1 2 3 4

1 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у земљи По особи 1,00

2 Услуга обезбеђивања путних карата, за службена путовања 
у иностранству По особи 1,00

3 Услуга резервације хотелског смештаја, за службена 
путовања у земљи По особи 1,00

4 Услуга резервација хотелског смештаја, за службена 
путовања у иностранству По особи 1,00

УКУПНО ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (по особи) БЕЗ ПДВ-а 4,00

пд в  0%. ПДВ се исказује у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", 
бр. 84/04, 86/04, 61/05,61/07.93/12,108/13, 6/14,68/14,142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 
13/18, 30/18, 4/19).

Рок плаћања: 45 дана. мин. 15 (петнаест1 дана. макс. 45 Счетрдесет пет дана^ оп 
дана издавања исправног рачуна.

Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања (мин. 60 дана).

Рок извршења: 30 минута. мин. 30 (тоидесет) минута. макс. 24 (двадесет четири) сата. 
од пријема захтева Наручиоца.

Понуђач није исказао трошкове припремања понуде.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача МЈгозз <±о.о.прихватљива у смислу члана 3. 
став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене.

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање
Након прегледа понуда, Комисија је сагласно констатовала:

да је Конкурсном документацијом (тачка 19.), као Критеријум за доделу уговора одређен 
Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, док је у случају постојања две или више понуда 
са истом најнижом понуђеном ценом одређено да ће Наручилац доделити уговор 
понуђачу који је понудио I ДУЖИ РОК ПЛАЋАЊА (максимум 45 дана, од дана издавања 
исправног рачуна), а затим II КРАЋИ РОК ЗА РЕЗЕРВАЦИЈУ (минимум 30 минута, 
максимум 24 сата од пријема писменог захтева);
да су сви понуђачи понудили исту најнижу цену (4,00 динара), исти најдужи рок плаћања 
(45 дана од дана издавања исправног рачуна) и исти најкраћи рок за резервацију - 
извршење (30 минута од пријема писменог захтева);
да је Конкурсном документацијом (тачка 19.) предвиђено да ће Наручилац, уколико и 
након примене резервних критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену 
цену, уговор доделити ЖРЕБАЊЕМ.
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Комисија је такође констатовала да ће у предметном поступку уговор бити додељен 
жребањем будући да су све прибављене понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве. 
Истовремено увидом у достављну документацију утврђено је да су сви понуђачи испунили услове и 
захтеве одређене Конкурсном документацијом и под једнаким условима понудили исту цену, исти рок 
плаћања и исти рок за резервацију (извршење услуге).

Позив за жребање број 404-2-20/19-13, од 12.08.2019. године достављен је понуђачима:

р.бр. Назив понуђача Адреса
1. ВЈд В1ие Огоир с!.о.о. Коларчева 3, Београд
2. ТТС Тор Тгауе! Сеп*аг сЈ.о.о. Кнегиње Љубице 12/1, Београд
3. Отеда Тгауе! с!.о.о. Доситејева 7а, Београд
4. МЈГ058 С1.0.0. Мајке Јевросиме 19/1, Београд

Поступак жребања одржан је дана 13.08.2019., у просторијама Наручиоца, у Београду, Јована 
Мариновића 2, у Сали 3, са почетком у 12.00 часова, о чему је сачињен Записник, број 404-2-20/19-14.

Поступак жребања спровела је Комисија у саставу:

1. Чланови комисије:
1) Јелена Цветковић, службеник за јавне набавке, председник комисије,
2) Владимир Миленковић, члан - заменик председника комисије,
3) Богданка Ескић, члан,
4) др Тијана Боричић, члан,

Заменици чланова комисије:
1) Јована Стефановић, службеник за јавне набавке, заменикчлана,
2) Тања Зиндовић, службеник за јавне набавке, заменикчлана.

Поступку жребања нису присуствовали Татијана Хумо, службеник за јавне набавке, члан, 
Бобан Петковић, заменик члана и Ксенија Бошњак, службеник за јавне набавке, заменик члана.

Жребању су присуствовали следећи представници понуђача:

Понуђач Представник Понуђача Овлашћење
1. Вјд В1ие (Згоир с!.о.о. Јовица Мировљевић /
2. Отеда Тгауе! с!.о.о. Милица Маловић /

Опис поступка жребања:
На листовима беле боје формата А4 означеним бројевима од 1 -  4 (означавају редослед 
пријема понуда) исписан је назив и седиште понуђача, број понуде и број јавне набавке; 
Писани садржај јавно је прочитан и показан присутним представницима понуђача.
Сваки лист након читања савијен је 2 (два) пута и убачен у кутију, редоследом којим су 
понуде примљене;
Члан Комисије извукао је један лист из кутије;
Писани садржај извученог листа јавно прочитан и показан присутним представницима 
понуђача.

Комисија је констатовала да је у поступку жребања извучен Лист број 2.
Понуђач ТТС ТОР ТРАУЕ1_ СЕМТАГС 4.О.О., јесте понуђач коме ће бити додељен уговор у 

предметној јавној набавци.
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Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, предложила 
је да се донесе одлука о додели уговора за јавну набавку: Агенцијске услуге набавке авио карата и 
других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања, број 404-22-228/19-20 
и уговор додели понуђачу ТТС ТОР ТРА^Е1_ СЕМТАН сј.о .о ., Кнегиње Љубице 12/1, Београд.

Горе наведени понуђач набавку неће извршити уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

VII. Предлог комисије

VIII. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана 
објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).
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