РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА-ЦЕНТРАЛА
Број: 404-01-00085/2016-I0120
24.05.2016.године
Београд
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12) и на основу
Решења Владе 24 бр: 119-7601/2015 од 10.07.2015. године, директор Пореске управе
доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор у отвореном поступку јавне набавке услугa посредовања
при куповини авио карата и других карата, резервацији хотелског смештаја у земљи и
иностранству и уплати котизација за семинаре за потребе Пореске управе, редни број ЈН
7/2016, понуђачу „FLY FLY TRAVEL DOO“ Кнез Михајлова бр.30/II 11000 Београд, са
понуђеном ценом за услуге резервације појединачних путних карата и резервације
хотелског смештаја ( ноћење са доручком ) у земљи и иностранству у износу од 1,00 динар
без ПДВ-а по резервацији.
Понуда понуђача „SKY MULTICOM“ DOO Шпанских бораца бр.32А, 11070 Нови
Београд, одбија се као неприхватљива.
Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у
року од 3 дана од дана доношења у складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним
набавкама.
Образложење
Назив и адреса наручиоца, број и датум доношења одлуке о покретању поступка:
Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, број одлуке 40401-00085/2016-И0120 од 12.04.2016. године.
Врста наручиоца:
Орган државне управе.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
јавна набавка услугa посредовања при куповини авио карата и других карата, резервацији
хотелског смештаја у земљи и иностранству и уплати котизација за семинаре за потребе
Пореске управе.
Назив и ознака из општег речника набавке: 63500000 – услуге путничких агенција и
тур оператера и помоћ туристима , 55100000 – хотелске услуге.
Процењена вредност јавне набавке: 29.799.930,49 динара без ПДВ-а , за период од две
године.
Наручилац је за наведену јавну набавку објавио Позив за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 12.04.2016. године. До истека
рока за подношење понуда тј. до 13.05.2016. године до 12:00 часова, на адресу наручиоца
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приспеле су 4 понуде следећих понуђача: „OMNIPROMET DOO“, „BT PEGROTOUR“
DOO, „SKY MULTICOM“ DOO и „FLY FLY TRAVEL“ DOO.
Садржај приспелих понуда:
1. Број под којим је понуда заведена: 000-404-01-166/2016-И0120 од 11.05.2016.год.
Назив или шифра понуђача: „OMNIPROMET DOO“ Савски трг бр.7, 11000 Београд,
Цена услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата, резервацији
хотелског смештаја у земљи и иностранству и обезбеђењу учешћа на семинарима у
износу од 1,00 динар без ПДВ-а, по резервацији;
Рок за испоруку авио карата и других путних карата и ваучера за хотелски смештај: 10
минута од достављеног захтева Наручиоца.
Услови плаћања: у року од 15-30 дана од дана достављања рачуна, а по извршеној услузи;
Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуде;
Понуда се подноси: самостално.
Понуђач је доставо све тражене доказе за испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона (Потврда о упису у регистар понуђача), као и за испуњеност
додатних услова (за кадровски капацитет Понуђач је достави доказ за 2 запослена радника
М образац, као и потврду „AMADEUS“ за оба радника као доказ да су завршили курс за
међународног путног агента, за испуњеност техничких капацитета Понуђач је доставио
уговор о закупу пословног простора, за испуњеност финансијског капацитета Понуђач је
навео интернет адресу Народне банке Србије где се види да нема евидентираних
неизмирених обавеза и да је ликвидан, за испуњеност пословног капацитета Понуђач је
доставио: важећу лиценцу „IATA“ za 2016 годину, као и кориснички уговор за коришћење
„AMADEUS“ резервационог система.
2. Број под којим је понуда заведена: 000-404-01-170/2016-И0120 од 12.05.2016.год.
Назив или шифра понуђача: „BT PEGROTOUR DOO“Топличин венац 19-21, 11000
Београд,
Цена услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата, резервацији
хотелског смештаја у земљи и иностранству и обезбеђењу учешћа на семинарима у
износу од 1,00 динар без ПДВ-а, по резервацији;
Рок за испоруку авио карата и других путних карата и ваучера за хотелски смештај: 10
минута од достављеног захтева Наручиоца;
Услови плаћања: у року од 15-30 дана од дана достављања рачуна, а по извршеној услузи;
Рок важења понуде: 720 дана од дана отварања понуде;
Понуда се подноси: самостално.
Понуђач је доставо све тражене доказе за испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона (Потврда о упису у регистар понуђача), као и за испуњеност
додатних услова (за кадровски капацитет Понуђач је доставиом доказ за 2 запослена
радника М образац као и потврду „AMADEUS“ за оба радника као доказ да су завршили
курс за међународног путног агента и сертификате 4.6.1 за међународног путног агента, за
испуњеност техничких капацитета Понуђач је доставио уговор о закупу пословног
простора, за испуњеност финансијског капацитета Понуђач је доставио потврду Народне
банке Србије где се види да нема евидентираних неизмирених обавеза и да је ликвидан, за
испуњеност пословног капацитета Понуђач је доставио важећу лиценцу „IATA“ за 2016
годину, као и потврду за коришћење „AMADEUS“ резервационог система издату од
„AMADEUS“ doo рој О-10/16 од 18.01.2016.године.
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3. Број под којим је понуда заведена: 000-404-01-171/2016-И0120 од 13.05.2016.год.
Назив или шифра понуђача: „SKY MULTICOM“ DOO Шпанских бораца бр.32А, 11070
Нови Београд
Цена услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата, резервацији
хотелског смештаја у земљи и иностранству и обезбеђењу учешћа на семинарима у
износу од 1,00 динар без ПДВ-а, по резервацији;
Рок за испоруку авио карата и других путних карата и ваучера за хотелски смештај: 10
минута од достављеног захтева Наручиоца;
Услови плаћања: у року од 15-30 дана од дана достављања рачуна, а по извршеној услузи;
Рок важења понуде: 365 дана од дана отварања понуде;
Понуда се подноси: самостално.
Понуђач је доставо све тражене доказе за испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона (Потврда о упису у регистар понуђача), као и за испуњеност
додатних услова (за кадровски капацитет Понуђач је достави доказ за 2 запослена радника
М образац као и потврду издату од „AirSERBIA“ за једног запосленог о завршеном курсу
4.1.0, и сертификат 4.6.1 за другог запосленог радника радника као доказ да је завршио
курс за међународног путног агента и сертификате, за испуњеност техничких капацитета
Понуђач је доставио уговор о закупу пословног простора, за испуњеност финансијског
капацитета Понуђач је доставио потврду Народне банке Србије где се види да нема
евидентираних неизмирених обавеза и да је ликвидан, за испуњеност пословног
капацитета Понуђач је доставио кориснички уговор за коришћење „AMADEUS“
резервационог система.
Понуда понуђача „SKY MULTICOM“ DOO Шпанских бораца бр.32А, 11070 Нови
Београд, одбијена је као неприхватљива јер понуђач није доставио важећу лиценцу
„IATA“ за 2016 годину, која је била обавезна као додатни услов, што представља битан
недостатак у смислу члана 106. Закона о јавним набавкама.
Чланом 107. Став 1 Закона прописано је да „наручилац дужан да у поступку јавне набавке,
пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде“.
4. Број под којим је понуда заведена: 000-404-01-173/2016-И0120 од 13.05.2016.год.
Назив или шифра понуђача: „FLY FLY TRAVEL DOO“ Кнез Михајлова бр.30/II 11000
Београд.
Цена услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата, резервацији
хотелског смештаја у земљи и иностранству и обезбеђењу учешћа на семинарима у
износу од 1,00 динар без ПДВ-а, по резервацији;
Рок за испоруку авио карата и других путних карата и ваучера за хотелски смештај: 10
минута од достављеног захтева Наручиоца;
Услови плаћања: у року од 15-30 дана од дана достављања рачуна, а по извршеној услузи;
Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде;
Понуда се подноси: самостално.
Понуђач је доставо све тражене доказе за испуњеност обавезних услова из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона (Изјава о упису у регистар понуђача), као и за испуњеност
додатних услова за кадровски капацитет Понуђач је доставио доказ за 2 запослена радника
М образац као и потврду „GDS GALILEO“ за једног радника као доказ да су завршили
курс и да су оспособљени за међународног путног агента, за другог запосленог достављен
је сертификате 4.6.1 за међународног путног агента, за испуњеност техничких капацитета
Понуђач је доставио уговор о закупу пословног простора, за испуњеност финансијског
капацитета навео интернет адресу Народне банке Србије где се види да нема
евидентираних неизмирених обавеза и да је ликвидан, за испуњеност пословних
капацитета Понуђач је доставио: важећу лиценцу „IATA“ за 2016 годину, као потврду и
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уговор за коришћење „GDS GALILEO“ резервационог система издату од „GALILEO
ADRIATIC DOO BEOGRAD“ од 08.05.2014.године.
Критеријум за оцењивање понуде је:
У предметном поступку јавне набавке критеријум за оцењивање понуда била је
„најнижа понуђена цена“.
У фази стручне оцене, Комисија за јавну набавку утврдила је да су сви понуђачи за
услугу посредовања при куповини авио карата и других карата, резервације хотелског
смештаја у земљи и иностранству и уплати котизација за семинаре за потребе Пореске
управе понудили исту цену, као и исти рок за испоруку карата и ваучера за хотелски
смештај.
Имајући у виду наведене чињенице, наручилац је применио начин предвиђен
конкурсном документацијом а на који ће се извршити додела уговора – жребање.
Наручилац је дана 17.05.2016.године позвао све понуђаче у предметном поступку јавне
набавке да присуствују жребању 18.05.2016.године, у 13,00 часова у просторијама
Пореске управе Централа Саве Машковића 3-5 Београд, што су Понуђачи и потврдили,
чиме је обезебдио транспарентност у поступку јавне набавке.
Жребању, које је извршено 18.05.2016.године у 13,00 часова присуствовали су
представници понуђача:
Ред.број Назив/име понуђача
1.
2.

„BT PEGROTOUR DOO“Топличин
венац 19-21, 11000 Београд
„FLY FLY TRAVEL DOO“ Кнез
Михајлова бр.30/II 11000 Београд.

Овлашћени
представник
Милева Петровић и
Сандра Шпањевић
Јелена Ристић

Овлашћење број
231 и 232 од
17.05.2016. год.
196116 од
18.05.2016.год

Представници понуђача „OMNIPROMET DOO“ Савски трг бр.7, 11000 Београд, нису
присуствовали жребању.
После извршеног жребања утврђено је да је изаран понуђач „FLY FLY TRAVEL
DOO“ Кнез Михајлова бр.30/II 11000 Београд.
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:
После извршене стручне оцене понуда и спроведеног поступка жребања, констатује
се је понуда „FLY FLY TRAVEL DOO“ Кнез Михајлова бр.30/II 11000 Београд., ПИБ:
106067839, МБ 20527684; заведена под бројем 000-404-01-173/2016-И0120 од
13.05.2016.год, која нема недостатке у смислу члана 106. Закона о јавним набавкама,
одговарајућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, не
прелази износ процењене вредности јавне набавке, те је у смислу члана 3. тачка 33. Закона
о јавним набавкама, прихватљива па се у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама, уговор о јавној набавци додели овом понуђачу.
Период важења уговора:
Уговор се закључује на период од две године, односно до реализације свих
планираних средстава – процењене вредности за ову јавну набавку, а која износи
29.799.930,49 динара без ПДВ-а.
Ову одлуку објавити на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у
року од 3 дана од дана доношења у складу са чланом 108. став 5. Закона о јавним
набавкама.
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Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев
за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања
Одлуке на порталу јавних набавки.
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