Tуристичка организација Србије
Београд, Чика Љубина 8
www.serbia.travel
Заводни број: 3464/9
Датум: 9.11.2015. године
Број јавне набавке: МЈН 7/2015
Туристичка организација Србије као Наручилац, након спроведеног поступка
јавне набавке , а на основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама и Извештаја о
стручној оцени понуда од 6. 11. 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о додели уговора
У поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 7/2015 чији је предмет
„Изнајмљивања возила са возачем и пружање услуга превоза“, уговор о јавној набавци
додељује се понуђачу:
„Glob Metropoliten Tours“ доо Београд, Макензијева, 26, са подизвођачем
„Транссервис“ д.о.о, Панчево, Моше Пијаде 13.
Одбијају се понуде понуђача „Бечејпревоз“ доо, Бечеј, Данила Киша бр.10 и
Jumbo Travel доо Београд, Београдска 33, као неприхватљиве.
.
Образложење
Одлуком Tуристичке организације Србије, број: 3464/1 21.10.2015. године,
покренут је поступак јавне набавке услуга: „Изнајмљивања возила са возачем и
пружање услуга превоза“.
Врста поступка јaвне набавке: мала јавна набавка.
Процењена вредност јавне набавке је 2.400.000,00 без пдв.
Редни број јавне набавке 7/2015.
Поступак отварања понуда вођен је дана 5.11.2015. године са почетком у 11:15 часова у
просторијама Туристичке организације Србије на адреси: Београд, Чика Љубина бр. 8.

Благовремено, тј. до дана 5.11.2015. године до 11:00 сати, пристигле су три понуде.
Понуђачи су за набавку „Изнајмљивања возила са возачем и пружање услуга
превоза“ понудили следеће елементе критеријума:
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Понуђач Бечејпревоз доо, у Обрасцу финансијске понуде са структуром цене није
израчунао и попунио ставку „цена за поређење“, која се односи на просечну цену из
сваке од наведених табела и служи искључиво као критеријум за оцену понуда.
Израчунавање цене за поређење у оквиру датих табела, извршила је Комисија
приликом отварања понуда.
У поступку стручне оцене понуда, Комисија за јавну констатује следеће:
Као додатни услов за учешће у поступку, захтев наручиоца је да понуђач
поседује одређени пословни односно технички капацитет, а да се под потребним
техничким капацитетом подразумева поседовање (власништво, лизинг, закуп):
1) најмање два возила која испуњавају услове прописане Законом о безбедности
саобраћаја на путевима, погодна за превоз лица у туристичке сврхе,
конфигурације 5-8 комерцијалних седишта;
2) најмање два возила, која испуњавају услове прописане Законом о
безбедности саобраћаја на путевима, погодна за превоз лица у туристичке
сврхе, конфигурације 9-22 комерцијалних седишта;
3) најмање једно возило конфигурације 4-5 комерцијалних седишта;
Тражени технички капацитет се доказује фотокопијом саобраћајних дозвола и
„читачем саобраћајних дозвола“ за сва возила.
Понуђач „Бечејпревоз“ доо, Бечеј, као доказ о поседовању траженог техничког
капацитета, није доставио саобраћајне дозволе, са читачем, како је то тражено
конкурсном документацијом, ради чега Наручилац није могао да утврди да ли овај

понуђач испуњава услове у погледу траженог техничког капацитета и да утврди
просечну старост возила, која представља елеменат критеријума за оцену понуда.
Понуда овог понуђача се одбија као неодговарајућа
Из читача саобраћаних дозвола које је поднео понуђач Jumbo Travel д.о.о, може
се видети да је овај понуђач доставио саобраћајне дозволе за пет возила, и то: возило са
7 места за седење, возило са 9, возило са 21, возило са 32 и возило са 5 седећих места.
Увидом у наведену конфигурацију понуђених возила, може се утврдити да овај
понуђач није доставио доказе да поседује возила тражене конфигурације, односно да
поседује најмање два возила конфигурације 9-22 комерцијалних седишта, како је то
тражено конкурсном документацијом. Понуђено возило од 32 места за седење не
одговара конфигурацији возила која су тражена конкурсном документацијом, ради
чега је понуда понуђача Jumbo Travel д.о.о неприхватљива, јер није доказао да
испунио додатне услове Наручиоца који су тражени Конкурсном документацијом.
Понуда понуђача „Glob Metropoliten Tours“ доо, је прихватљива.
На основу утврђеног чињеничног стања у поступку јавне набавке мале
вредности, чији је предмет пружање услуга : „Изнајмљивања возила са возачем и
пружање услуга превоза“, уговор о јавној набавци додељује се понуђачу Glob
Metropoliten Tours д.о.о, Београд, Макензијева 26 са подизвођачем „Транссервис“ д.о.о.,
Панчево, Моше Пијаде 13, као прихватљивој понуди. Подизвођач ће извршавати
изнајмљивање возила са возачем 20% укупне вредности јавне набавке изнајмљивање
возила са возачем.
Понуде понуђача „Бечејпревоз“ доо, Бечеј, Данила Киша бр.10 и Jumbo Travel
д.о.о, 11111 Београд, Београдска број 33, одбијају се као неприхватљиве.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђачи могу поднети захтев за
заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Потралу јавних набвки
и интернет страници наручиоца.
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву Oдлуке.
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