РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број 404-8/1-18-18
07. јун. 2018. године
Београд

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ Бр. 124/12, 14/15 и
68/15), члана 74. Правилника о набавкама, Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне
набавке бр. 1/18, 03 бр. 404-8/1-18-17 од 06.06.2018. године, и овлашћења председника Народне
скупштине број: 9-582/18 од 9. марта 2018. године, д о н о с и м

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА – ЈН Број 1/18
1. Оквирни споразум у поступку јавне набавке услуга–услуге резервације и посредовања
у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског
смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за потребе Народне
скупштине Републике Србије, ЈН бр. 1/18, додељује се понуђачу Royaltours d.o.o. Beograd, Београд,
Булевар ослобођења 5.

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од
три дана од дана њеног доношења.

Образложење
Наручилац је дана 26.04.2018. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
03 број 404-8/1-18, за набавку услуга резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и
хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и
одржавања међународних конференција, за потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН бр.
1/18, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од две године.
Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио
на Порталу јавних набавки и интернет страници Народне скупштине Републике Србије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 (три) понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 03 број
404-8/1-18-08 од 28.05.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда
и израдила Извештај о стручној оцени понуда 03 број 404-8/1-18-17 од 06.06.2018. године, у коме је
констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке JН бр. 1/18 су услуге: услуге резервације и посредовања у обезбеђивању
авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у иностранству и хотелског смештаја и
превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за потребе Народне скупштине
Републике Србије.
Ознака из ОРН: Услуге превоза - 60000000; Услуге хотелског смештаја - 55110000 и услуге
путничких агенција - 63500000.
2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 110.000.000,00 динара за период од две
године.
3. Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку:
Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2018. годину, економска
класификација 422.
4. Дана 27.04.2018. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
5. Укупан број поднетих понуда
Благовремено, до дана 28. маја 2018. године до 11,00 часова, 3 (три) понуђача је доставило
своје понуде, следећим редоследом:
Број под којим је
понуда заведена

Понуђач
(назив, улица, број и место)

Датум пријема

Час пријема

03 бр. 404-8/1-18-05

Kompas Tourism & Travel d.o.o.
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 15

25.05.2018. год.

10,37

03 бр. 404-8/1-18-06

Miross d.o.o. Travel Agency,
Београд, Мајке Јевросиме 19/I

28.05.2018. год.

9,45

03 бр. 404-8/1-18-07

Royaltours d.o.o. Beograd,
Београд, Булевар ослобођења 5

28.05.2018. год.

10,45

6. Отварање понуда
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 28. маја 2018. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 13,00 часова, о
чему је састављен Записник 03 број 404-8/1-18-08. Присутни овлашћени представници понуђача нису
имали примедбе на поступак отварања понуда.

7. Критеријум за оцењивање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу Oдлуке о закључењу
Оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок плаћања не може бити дужи
од 45 дана.
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Уколико две или више понуда имају исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке авио карата/резервације за хотелски смештај (не дужи
од 30 минута) у односу на пријем писменог захтева Наручиоца.
Уколико Наручилац буде имао сумњу у достављене податке, који се односе на рок извршења услуге,
пре доношења коначне оцене понуда, Наручилац задржава право да провери тачност навода из
достављених понуда, сходно члану 93 ЗЈН-а. У том случају, Наручилац ће понуђачима чије понуде
буду оцењене као одговарајуће, а за које се утврди да постоји сумња да може изршити услугу у
понуђеном року, упутити обавештење да ће се извршити тестирање односно провера. Наручилац ће у
обавештењу навести тачан датум провере. Одређеног дана који је најављен, Наручилац ће упутити
захтев за понуду, у исто време, свим горе наведеним понуђачима, на e-mail који је понуђач навео у
Обрасцу понуде. Време које је меродавно за рачунање рока за изршење услуге је време пријема email-a.
Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке авио карата/резервације за хотелски смештај,
Наручилац ће извршити проверу на горе описан начин.

8. Анализа понуда (понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих
понуда):
Након разматрања понуда, Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је утврдила:

8.1 Понуда понуђача Kompas Tourism & Travel d.o.o., Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 15:
Прегледом понуде коју је доставио понуђач Kompas Tourism & Travel d.o.o., Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 15, утврђено је да понуда садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних
и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном
документацијом.
Конкурсном документацијом у предметном поступку наведено је да уколико Наручилац буде имао
сумњу у достављене податке, који се односе на рок извршења услуге, пре доношења коначне оцене
понуда, Наручилац задржава право да провери тачност навода из достављених понуда.
У својој понуди понуђач Kompas Tourism & Travel d.o.o., за рок испоруке авио карата/резервације за
хотелски смештај је навео 10 минута од пријема писменог захтева Наручиоца.
Комисија је утврдила да постоји сумња у могућност извршења предметних услуга у понуђеном
времену односно понуђеном року испоруке авио карата и хотелског смештаја.
Сходно томе, а с обзиром да је конкурсном документацијом предметне јавне набавке Наручилац
предвидео критеријуме као и начин на који ће се извршити провера понуђеног рока испоруке,
Комисија је одлучила да ће се извршити провера понуђеног рока испоруке, да би се увтрдиле стварне
могућности понуђача да пружи предметне услуге у понуђеном временском року.
У складу са одредбама члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама и наводима из конкурсне
документације Наручилац је дана 29.05.2018. године упутио допис понуђачу Kompas Tourism &
Travel d.o.o., Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 15, 03 бр. 404-8/1-18-09, на е-маил адресу која је
наведена у Прилогу VI Образац понуде-Подаци о понуђачу, чији је пријем потврђен, уз навођење да
ће дана 30.05.2018. године е-мејлом упутити писани захтев за обезбеђење авио карата и резервацију
хотелског смештаја на који ће понуђач бити у обавези да у року који је навео у понуди за рок
испоруке одговори уз достављање више опција како за хотелски смештај тако и за летове у различито
време у оквиру економске класе.
У складу са наведеним, Наручилац је дана 30.05.2018. године у 13:53 часова на е-маил адресу која
је наведена у Подацима о понуђачу упутио понуђачу Kompas Tourism & Travel d.o.o., Нови Сад,

3

захтев 03 број 404-8/1-18-12 за достављањем понуде на релацији Београд-Quebec City–Београд за
једну особу, са захтеваним временом поласка из Београда, као и са захтеваним временом повратка у
Београд (са тачним датумима и временима поласка и повратка), минимум две опције. Наручилац је у
Захтеву за понуду дефинисао и да је у понуди потребно обезбедити смештај у хотелу са 4*, Quebec
City, у непосредној близини National Assembly of Quebec, на удаљености до 700m, у 1/1 соби на бази
ноћења са доручком и укљученим таксама, минимум две опције. Од понуђача Kompas Tourism &
Travel d.o.o., Наручилац је добио одговор у 14:14 часова у којем су дате две понуде за лет и две
понуде за захтевани хотелски смештај и то:
Понуде за летoве:
Опција 1: Београд - Франкфурт - Монтреал - Quebec, Quebec - Монтреал - Минхен - Београд. Полазак
дана 06.07.2018. године у 06,30 часова из Београда и долазак у Quebec у 14,18 часова истог дана.
Повратак у 18,50 часова из Quebecа и долазак у Београд дана 12.07.2018. године у 12,30 часова; авио
компанија Lufthansa. Цена авио карте иноси 1.595 EUR.
Понуда (опција 1) је оцењена као одговарајућа, у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-1812.
Опција 2: Београд – Минхен – Монтреал - Quebec, Quebec – Монтреал – Минхен - Београд. Полазак
дана 06.07.2017.године у 13,10 часова из Београда и долазак у Quebec у 21,33 часова истог дана.
Повратак у 18,50 часова из Quebecа и долазак у Београд дана 12.07.2018. године у 12,30 часова; авио
компанија Lufthansa. Цена авио карте иноси 1.675 EUR.
Понуда (опција 2) је оцењена као неодговарајућа, јер понуђени полазак из Београда у 13,10 часова и
долазак у Quebec у 21,33 часова нису у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Понуде за хотелски смештај:
Опција 1: Хотел „Royal Palace“ 4*, по цени од 192 EUR дневно без доручка.
Провером је утврђено да се понуђени хотел налази на удаљености око 650 м од National Assembly of
Quebec. Понуда испуњава захтев наручиоца, да се понуђени хотел налази на удаљености до 700m од
National Assembly of Quebec.
Понуда је оцењена као одговарајућа, у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Опција 2: Хотел „Tryp Pur“ 4*, по цени од 172 EUR дневно без доручка.
Провером је утврђено да се понуђени хотел налази на удаљености око 2,1км од National Assembly of
Quebec. Понуда не испуњава захтев наручиоца, да се понуђени хотел налази на удаљености до 700m
од National Assembly of Quebec.
Понуда је оцењена као неодговарајућа јер није у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Комисија је утврдила да је понуда по захтеву 03 број 404-8/1-18-12, понуђача Kompas Tourism &
Travel d.o.o., Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 15, неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка
32. Закона о јавним набавкама.

Понуђач Kompas Tourism & Travel d.o.o., Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 15, доставио је
понуду број 71/2018 од 23.05.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/1-1805 од 25.05.2018. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 25.05.2018. године у 10:37
часова.
Понуђенe су следеће цене и услови набавке:
- Услуге посредовања при набавци авио карата и других путних карата/по особи:
Цена по јединици мере у динарима без обрачунатог ПДВ-а: 0,00 динара
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- Услуге посредовања при резервацији хотелског смештај/по особи:
Цена по јединици мере у динарима без обрачунатог ПДВ-а: 0,00 динара;

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна;
- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача;
- Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по понуди 03 бр.404-8/1-18-05 од
25.05.2018.године: 10 (десет) минута од пријема писменог захтева Наручиоца;
- Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по захтеву за понуду 03 број 404-8/1-1812 од 30.05.2018.године: 21 (двадесетједан) минут од пријема писменог захтева Наручиоца;
- Давалац услуге се обавезује да ће за сваки конкретан писани захтев Наручиоца доставити више
опција за хотелски смештај у хотелима до највише 4*, односно за летове у различито време у оквиру
економске класе за тражену дестинацију, од више различитих авио-превозника (других превозника).
Уколико се за сваки захтев за испоруку не достави више опција, неопходно је доставити образложење
у писменом облику;
- Давалац услуге се обавезује да Наручиоцу услуге да информације о условима отказа (трошковима)
које је прописао крајњи извршилац услуге односно компанија превозника или хотел, а Наручилац
услуге задржава право да откаже резервацију путних карата и хотелског смештаја у складу са
условима крајњег извршиоца услуге.
Понуда понуђача Kompas Tourism & Travel d.o.o., Нови Сад, оцењена је као неприхватљива с
обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.

8.2 Понуда понуђача Miross d.o.o. Travel Agency, Београд, Мајке Јевросиме 19/I:
Прегледом понуде коју је доставио понуђач Miross d.o.o. Travel Agency, Београд, Мајке Јевросиме
19/I, утврђено је да понуда садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Конкурсном документацијом у предметном поступку наведено је да уколико Наручилац буде имао
сумњу у достављене податке, који се односе на рок извршења услуге, пре доношења коначне оцене
понуда, Наручилац задржава право да провери тачност навода из достављених понуда. У својој
понуди понуђач Miross d.o.o. , за рок испоруке авио карата/резервације за хотелски смештај је навео
2 минута од пријема писменог захтева Наручиоца.
Комисија је утврдила да постоји сумња у могућност извршења предметних услуга у понуђеном
времену односно понуђеном року испоруке авио карата и хотелског смештаја.
Сходно томе, а с обзиром да је конкурсном документацијом предметне јавне набавке Наручилац
предвидео критеријуме као и начин на који ће се извршити провера понуђеног рока испоруке,
Комисија је одлучила да ће се извршити провера понуђеног рока испоруке, да би се увтрдиле стварне
могућности понуђача да пружи предметне услуге у понуђеном временском року.
У складу са одредбама члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама и наводима из конкурсне
документације Наручилац је дана 29.05.2018. године упутио допис понуђачу Miross d.o.o. Travel
Agency, Београд, Мајке Јевросиме 19/I, 03 бр. 404-8/1-18-10, на е-маил адресу која је наведена у
Прилогу VI Образац понуде-Подаци о понуђачу, чији је пријем потврђен, уз навођење да ће дана
30.05.2018. године е-мејлом упутити писани захтев за обезбеђење авио карата и резервацију
хотелског смештаја на који ће понуђач бити у обавези да у року који је навео у понуди за рок
испоруке одговори уз достављање више опција како за хотелски смештај тако и за летове у различито
време у оквиру економске класе.
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У складу са наведеним, Наручилац је дана 30.05.2018. године у 13:53 часова на е-маил адресу која
је наведена у Подацима о понуђачу упутио понуђачу Miross d.o.o. Travel Agency, Београд, Мајке
Јевросиме 19/I, захтев 03 број 404-8/1-18-12 за достављањем понуде на релацији Београд-Quebec
City–Београд за једну особу, са захтеваним временом поласка из Београда, као и са захтеваним
временом повратка у Београд (са тачним датумима и временима поласка и повратка), минимум две
опције. Наручилац је у Захтеву за понуду дефинисао и да је у понуди потребно обезбедити смештај
у хотелу са 4*, Quebec City, у непосредној близини National Assembly of Quebec, на удаљености до
700m, у 1/1 соби на бази ноћења са доручком и укљученим таксама, минимум две опције.
Од понуђача Miross d.o.o. Travel Agency, Наручилац је добио одговор у 13:57 часова у којем су дате
две понуде за лет и у 13:58 часова у којем су дате три понуде за захтевани хотелски смештај.
Понуда за летове:
Опција 1: Београд - Франкфурт - Отава - Quebec, Quebec - Монтреал - Минхен - Београд. Полазак
дана 06.07.2018.године у 06,30 часова из Београда и долазак у Quebec у 20,03 часова истог дана.
Повратак у 18,50 часова из Quebecа и долазак у Београд дана 12.07.2018. године у 12,30 часова;
авио компаније Lufthansa и Air Canada. Цена авио карте иноси 149.100,00 динара.
Понуда (опција 1) је оцењена као одговарајућа, у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-1812.
Опција 2: Београд - Франкфурт - Отава - Quebec, Quebec - Монтреал - Минхен - Београд. Полазак
дана 06.07.2017.године у 06,30 минута из Београда и долазак у Quebec у 20,03 часова истог дана.
Повратак у 17,25 часова из Quebecа и долазак у Београд дана 12.07.2018.године у 12,30 часова; авио
компаније Lufthansa и Air Canada. Цена авио карте иноси 154.197,00 динара.
Понуда (опција 2) је оцењена као неодговарајућа јер није у складу са Захтевом за понуду 03 број
404-8/1-18-12. Понуђено је исто време одласка, преко истих аеродрома, што се не може прихватити
као друга различита опција.
Понуде за хотелски смештај:
Опција 1: Хотел „Best Western Plus Centre –ville/City Centre Quebec“ 4* по цени 201 EUR по
особи/ноћи.
Провером је утврђено да се понуђени хотел налази на удаљености око 2 км од National Assembly of
Quebec. Понуда не испуњава захтев наручиоца, да се понуђени хотел налази на удаљености до 700m
од National Assembly of Quebec.
Понуда је оцењена као неодговарајућа јер није у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Опција 2: Хотел „Тravelodge Hotel & Convention Center by Wyndham Quebec City“ по цени од 90 EUR
по особи/ноћи.
Провером је утврђено да се понуђени хотел налази на удаљености око 3,8 км од National Assembly of
Quebec. Понуда не испуњава захтев наручиоца, да се понуђени хотел налази на удаљености до 700m
од National Assembly of Quebec.
Понуда је оцењена као неодговарајућа јер није у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Опција 3: Хотел „ Hilton Quebec“ по цени 389 EUR по особи/ноћи.
Провером је утврђено да се понуђени хотел налази на удаљености око 300 м од National Assembly of
Quebec. Понуда испуњава захтев наручиоца, да се понуђени хотел налази на удаљености до 700m од
National Assembly of Quebec.
Понуда је оцењена као одговарајућа, у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
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Комисија је утврдила да је понуда по захтеву 03 број 404-8/1-18-12, понуђача Miross d.o.o. Travel
Agency, Београд, Мајке Јевросиме 19/I, неодговарајућа, сходно члану 3. став 1. тачка 32. Закона о
јавним набавкама.
Понуђач Miross d.o.o. Travel Agency, Београд, Мајке Јевросиме 19/I, доставио је понуду број
191/18 од 24.05.2018. године, код наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/1-18-06 од
28.05.2018. године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 28.05.2018. године у 9:45 часова.
Понуђенe су следеће цене и услови набавке:
- Услуге посредовања при набавци авио карата и других путних карата/по особи:
Цена по јединици мере у динарима без обрачунатог ПДВ-а: 0,00 динара
- Услуге посредовања при резервацији хотелског смештај/по особи:
Цена по јединици мере у динарима без обрачунатог ПДВ-а: 0,00 динара

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна
- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
- Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по понуди 03 бр.404-8/1-18-06 од
28.05.2018.године: 2 (два) минута од пријема писменог захтева Наручиоца;
- Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по захтеву за понуду 03 број 404-8/1-1812 од 30.05.2018.године: - 4 (четири) минута од пријема писменог захтева Наручиоца за авио карте;
- 5 (пет) минута од пријема писменог захтева Наручиоца за хотелски смештај;
- Давалац услуге се обавезује да ће за сваки конкретан писани захтев Наручиоца доставити више
опција за хотелски смештај у хотелима до највише 4*, односно за летове у различито време у оквиру
економске класе за тражену дестинацију, од више различитих авио-превозника (других превозника).
Уколико се за сваки захтев за испоруку не достави више опција, неопходно је доставити образложење
у писменом облику;
-Давалац услуге се обавезује да Наручиоцу услуге да информације о условима отказа (трошковима)
које је прописао крајњи извршилац услуге односно компанија превозника или хотел, а Наручилац
услуге задржава право да откаже резервацију путних карата и хотелског смештаја у складу са
условима крајњег извршиоца услуге.
Понуда понуђача Miross d.o.o. Travel Agency, Београд, оцењена је као неприхватљива с обзиром
да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

8.3 Понуда понуђача Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, Булевар ослобођења 5:
Прегледом понуде коју је доставио понуђач Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, Булевар ослобођења
5, утврђено је да понуда садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних
услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама коју су предвиђени конкурсном документацијом.
Конкурсном документацијом у предметном поступку наведено је да уколико Наручилац буде имао
сумњу у достављене податке, који се односе на рок извршења услуге, пре доношења коначне оцене
понуда, Наручилац задржава право да провери тачност навода из достављених понуда. У својој
понуди понуђач Royaltours d.o.o., за рок испоруке авио карата/резервације за хотелски смештај је
навео 3,5 минута од пријема писменог захтева Наручиоца.
Комисија је утврдила да постоји сумња у могућност извршења предметних услуга у понуђеном
времену односно понуђеном року испоруке авио карата и хотелског смештаја.
Сходно томе, а с обзиром да је конкурсном документацијом предметне јавне набавке Наручилац
предвидео критеријуме као и начин на који ће се извршити провера понуђеног рока испоруке,
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Комисија је одлучила да ће се извршити провера понуђеног рока испоруке, да би се увтрдиле стварне
могућности понуђача да пружи предметне услуге у понуђеном временском року.
У складу са одредбама члана 93. став 1. Закона о јавним набавкама и наводима из конкурсне
документације Наручилац је дана 29.05.2018. године упутио допис понуђачу Royaltours d.o.o.
Beograd, Београд, Булевар ослобођења 5, 03 бр. 404-8/1-18-11, на е-маил адресу која је наведена у
Прилогу VI Образац понуде-Подаци о понуђачу, чији је пријем потврђен, уз навођење да ће дана
30.05.2018. године е-мејлом упутити писани захтев за обезбеђење авио карата и резервацију
хотелског смештаја на
који ће понуђач бити у обавези да у року који је навео у понуди за рок испоруке одговори уз
достављање више опција како за хотелски смештај тако и за летове у различито време у оквиру
економске класе.
У складу са наведеним Наручилац је дана 30.05.2018. године у 13:53 часова на е-маил адресу која
је наведена у Подацима о понуђачу упутио понуђачу Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, Булевар
ослобођења 5, захтев 03 број 404-8/1-18-12 за достављањем понуде на релацији Београд-Quebec City–
Београд за једну особу, са захтеваним временом поласка из Београда, као и са захтеваним временом
повратка у Београд (са тачним датумима и временима поласка и повратка), минимум две опције.
Наручилац је у Захтеву за понуду дефинисао и да је у понуди потребно обезбедити смештај у хотелу
са 4*, Quebec City, у непосредној близини National Assembly of Quebec,на удаљености до 700m, у 1/1
соби на бази ноћења са доручком и укљученим таксама, минимум две опције.
Од понуђача Royaltours d.o.o. Beograd, Наручилац је добио одговор у 13:56 часова у којем су дате две
понуде за лет и две понуде за захтевани хотелски смештај.
Понуде за летoве:
Опција 1: Београд – Франкфурт – Монтреал - Quebeс, Quebeс - Монтреал – Минхен - Београд.
Полазак дана 06.07.2018. године у 06,30 часова из Београда и долазак у Quebec у 14,18 часова истог
дана. Повратак у 18,50 часова из Quebeса и долазак у Београд дана 12.07.2018.године у 12,30 часова;
авио компанија Lufthansa. Цена авио карте иноси 145.157,00 динара.
Понуда (опција 1) је оцењена као одговарајућа у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Опција 2: Београд - Париз – Монтреал - Quebeс, Quebec-Париз-Београд. Полазак дана 06.07.2018.
године у 06,40 часова из Београда и долазак у Quebeс дана у 14,18 часова истог дана. Повратак у
17,25 часова из Quebecа и долазак у Београд дана 12.07.2018. године у 12,35 часова; авио компаније
Аir Sеrbia и Air Canada. Цена авио карте иноси 151.180,00 динара.
Понуда (опција 2) је оцењена као одговарајућа у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Понуде за хотелски смештај:
Опција 1: Хотел „Hilton Quebec City“ 4* po ceni od 44.997,00 динара.
Провером је утврђено да се понуђени хотел налази на удаљености око 300 м од National Assembly of
Quebec. Понуда испуњава захтев наручиоца, да се понуђени хотел налази на удаљености до 700m од
National Assembly of Quebec.
Понуда је оцењена као одговарајућа, у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
Опција 2: Хотел „ Delta hotels by marriott Quebec“ по цени од 18.775,00 динара.
Провером је утврђено да се понуђени хотел налази на удаљености око 270 м од National Assembly of
Quebec. Понуда испуњава захтев наручиоца, да се понуђени хотел налази на удаљености до 700m од
National Assembly of Quebec.
Понуда је оцењена као одговарајућа, у складу са Захтевом за понуду 03 број 404-8/1-18-12.
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Комисија је утврдила да је понуда понуђача Royaltours d.o.o. Beograd, у складу са Захтевом за
понуду 03 број 404-8/1-18-12, и као таква је оцењена као одговарајућа, сходно члану 3. став 1.
тачка 32. Закона о јавним набавкама.

Понуђач Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, Булевар ослобођења 5, доставио је понуду број 40/18
од 28.05.2018. године, кoд наручиоца заведена под бројем 03 број 404-8-/1-18-07 од 28.05.2018.
године. Понуда је благовремена тј. пристигла је дана 28.05.2018. године у 10:45 часова.
Понуђенe су следеће цене и услови набавке:
- Услуге посредовања при набавци авио карата и других путних карата/по особи:
Цена по јединици мере у динарима без обрачунатог ПДВ-а: 0,00 динара
- Услуге посредовања при резервацији хотелског смештај/по особи:
Цена по јединици мере у динарима без обрачунатог ПДВ-а: 0,00 динара

- Рок плаћања: 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна
- Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
- Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по понуди 03 бр.404-8/1-18-07 од
28.05.2018.године: 3,5 (триипоминута) минута од пријема писменог захтева Наручиоца;
- Рок испоруке авио-карата/резервације за хотелски смештај по захтеву за понуду 03 број 404-8/1-1812 од 30.05.2018.године: 3 (три) минута од пријема писменог захтева Наручиоца;
- Давалац услуге се обавезује да ће за сваки конкретан писани захтев Наручиоца доставити више
опција за хотелски смештај у хотелима до највише 4*, односно за летове у различито време у оквиру
економске класе за тражену дестинацију, од више различитих авио-превозника (других превозника).
Уколико се за сваки захтев за испоруку не достави више опција, неопходно је доставити образложење
у писменом облику;
-Давалац услуге се обавезује да Наручиоцу услуге да информације о условима отказа (трошковима)
које је прописао крајњи извршилац услуге односно компанија превозника или хотел, а наручилац
услуге задржава право да откаже резервацију путних карата и хотелског смештаја у складу са
условима крајњег извршиоца услуге.
Понуда понуђача Royaltours d.o.o. Beograd, оцењена је као прихватљива с обзиром да су
кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

9. Комисија је утврдила да су понуде понуђача Kompas Tourism & Travel d.o.o., Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 15, и Miross d.o.o. Travel Agency, Београд, Мајке Јевросиме 19/I, неприхватљиве,
а понуда понуђача Royaltours d.o.o. Beograd, Београд, Булевар ослобођења 5, прихватљива, у
складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
11. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија:
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача Royaltours
d.o.o. Beograd, Београд, Булевар ослобођења 5, број 40/18 од 28.05.2018. године, кoд наручиоца
заведена под бројем 03 број 404-8-/1-18-07 од 28.05.2018.
Изабрани понуђач извршава набавку самостално.
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Комисија је предложила Наручиоцу да Оквирни споразум у поступку јавне набавке услуга – услуге
резервације и посредовања у обезбеђивању авио карата и хотелског смештаја на службеном путу у
иностранству и хотелског смештаја и превоза у земљи и одржавања међународних конференција, за
потребе Народне скупштине Републике Србије, ЈН бр. 1/18, додели понуђачу Royaltours d.o.o.
Beograd, Београд, Булевар ослобођења 5.
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније
понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о закључењу оквирног споразума као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 10 дана од дана oбјаве исте
на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ЗАМЕНИК
ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
______________________________
Срђан Смиљанић

Доставити
- Одсеку за јавне набавке
- Писарници
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