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Овлашћено лице Наручиоца – председник Савеза за синхроно пливање Србије, на основу Извештаја 

лица одређеног за спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда број 3/09 од 30.01.2020. године, а у 

складу са чланом 107. став 3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 

124/12, 14/15 и 68/15) доноси   

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Јавна набавка број ЈНМВ 2/2020-3 

 

I Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 1/2020-2: услуге - Набавка услуге посредовања при 

резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству, спроводи се као поступак јавне набавке мале 

вредности, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу „TTI“ д.о.о, Теразије 

16/V, Београд. 
Укупна понуђена цена Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја без ПДВ (у 

динарима по особи) из обрасца структуре цена износи: 100,00 динара. 

Рок важења понуде износи: 60 календарских дана од дана отварања понуда. 

Начин извршења извршења услуге: Давалац услуге се обавезује да ће извршити резервацију 

хотелског смештаја (одговарајуће категорије), у траженим количинама и у одговарајуће време од 

момента пријема захтева (електронском поштом, путем поште, телефаксом) од стране Наручиоца. 

Рок испоруке резервације за хотелски смештај је: 24 сата од пријема писменог захтева Наручиоца 

упућеног путем поште, е-мејлом, телефаксом. 

Давалац услуге се обавезује да ће за сваки конкретан захтев Наручиоца доставити  више  понуда  за 

хотелски смештај у хотелима до највише 3*. Уколико се за сваки захтев не достави више опција неопходно 

је доставити образложење у писменом облику; 

Избор хотела у иностранству за припреме и такмичења није могућ-јер је прописан од стране 

организатора догађаја. Савез има обавезу да користи понуђене хотеле. 

Давалац услуге се обавезује да изврши резервације хотелског смештаја на писани захтев Наручиоца 

у вези са присуствовањем на такмичењима, припремама и другим спортским приредбама ван седишта 

наручиоца; 

Давалац услуге се обавезује да изврши испоруку ваучара за хотелски смештај на слањем на е-мејл: 

office@synchro-serbia.org.rs, а уколико није могуће путем е-мејла, непосредно на адресу: Савез за 

синхроно пливање Србије, Благоја Паровића 150, 11000 Београд.  

Начин и рок плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 дана од дана достављања 

исправне фактуре. 

  

Образложење:  

 

Предмет набавке: Набавка услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и 

иностранству 

Назив и ознака из општег речника набавке: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур оператера и 

услуге помоћи туристима 

Процењена вредност збира јединичних цена износи: 400,00 динара без ПДВ. Набавка се финансира до 

укупног износа од 3.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

 Одлуком број 3 од 20.01.2020. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности за 

набавку Набавка услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству. 

 

Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то „најнижа понуђена цена“. 

 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку објављени су на 

Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 20.01.2020. године.  

 

Благовремено, тј. до 09:30 часова, дана 28.01.2020. године, пристигле су понуде следећих понуђача: 

1. „TTI“ д.о.о, Теразије 16/V, Београд (понуда заведена под бројем 3/04 дана 21.01.2020. године у 

09:54 часова);  
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2. „VIA Group 019“ д.о.о, Хајдук Вељкова 5, Зајечар (понуда заведена под бројем 3/05 дана 

21.01.2020. године у 09:54 часова); 

 

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.     

  

Поступак отварања понуда вођен је дана 28.01.2020. године са почетком у 10:20 часова у 

просторијама Савеза за синхроно пливање Србије, Благоја Паровића 150, Београд (Записник о отварању 

понуда број 3/06 од 28.01.2020. године). 

 

      Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за предметну 

јавну набавку у складу са условима који су тражени предметном конкурсном документацијом и утврдила 

следеће:  

 

Цена и остали подаци из Обрасца понуде: 

ПОНУЂАЧ  

Број понуде 

(из Обрасца 

понуде) 

Укупна 

Понуђена цена 

без ПДВ 

Рок важења 

понуде   

Начин и Рок  

плаћања  

„TTI“ д.о.о. 
03/2020 од 

20.01.2020. 
100,00 60 дана 45 дана 

„VIA Group 019“ 

д.о.о. 

05/2020 од 

20.01.2020. 
100,00 100 дана 45 дана 

 

- Понуда понуђача „TTI“ д.о.о, Теразије 16/V, Београд је прихватљива 

- Понуда понуђача „VIA Group 019“ д.о.о, Хајдук Вељкова 5, Зајечар је прихватљива. 

  

Реодослед пристиглих прихватљивих понуда на основу критеријума најнижа понуђена цена: 

1. „TTI“ д.о.о. – 100,00 динара без ПДВ; 

2. „VIA Group 019“ д.о.о. – 100,00 динара без ПДВ; 

 

С обзиром да je више понуда имало исту понуђену цену и исти рок плаћања („TTI“ д.о.о. и „VIA 

Group 019“ д.о.о.), у складу са Упутством понуђачима како да сачине понуду, у делу - Елементи 

критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 

понуда са истом понуђеном ценом (страна 12/27) из Конкурсне документације, применом критеријума 

„Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену и рок плаћања најповољнија понуда ће бити 

изабрана жребом у просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача“, Наручилац Савез за 

синхроно пливање Србије, Благоја Паровића 150, Београд позвао је представнике Понуђача „TTI“ 

д.о.о, Теразије 16/V, Београд и „VIA Group 019“ д.о.о, Хајдук Вељкова 5, Зајечар да 31.01.2020. године 

у 08:15 часова на адреси Савез за синхроно пливање Србије, Благоја Паровића 150, Београд, дођу на 

жребање како би се утврдила најповољнија понуда. 
 

Жребање је одржано 30.01.2020. године у 08:15 часова на адреси Савез за синхроно пливање 

Србије, Благоја Паровића 150, Београд (Записник о са жребања број 3/08 од 30.01.2020. године). 

 

На жребању је извучена понуда понуђача „TTI“ д.о.о, Теразије 16/V, Београд.  

 

 Лице одређено за спровођење јавне набавке је предложио Наручиоцу да донесе одлуку о додели 

уговора понуђачу „TTI“ д.о.о, Теразије 16/V, Београд за јавну набавку број ЈНМВ 1/2020-2 – Набавка 

услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству, поводом чега је 

сачинила Извештај Комисије о стручној оцени понуда број 3/09 од 30.01.2020. године. 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Лица одређеног за спровођење јавне набавке о 

додели уговора, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „TTI“ 

д.о.о, Теразије 16/V, Београд који је у предметном поступку јавне набавке, поднео понуду број 03/2020 од 

20.01.2020. године. 

 

Укупна понуђена цена Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја без ПДВ (у 

динарима по особи) из обрасца структуре цена износи: 100,00 динара. 

Рок важења понуде износи: 60 календарских дана од дана отварања понуда. 



Начин извршења извршења услуге: Давалац услуге се обавезује да ће извршити резервацију 

хотелског смештаја (одговарајуће категорије), у траженим количинама и у одговарајуће време од 

момента пријема захтева (електронском поштом, путем поште, телефаксом) од стране Наручиоца. 

Рок испоруке резервације за хотелски смештај је: 24 сата од пријема писменог захтева Наручиоца 

упућеног путем поште, е-мејлом, телефаксом. 

Давалац услуге се обавезује да ће за сваки конкретан захтев Наручиоца доставити  више  понуда  за 

хотелски смештај у хотелима до највише 3*. Уколико се за сваки захтев не достави више опција неопходно 

је доставити образложење у писменом облику; 

Избор хотела у иностранству за припреме и такмичења није могућ-јер је прописан од стране 

организатора догађаја. Савез има обавезу да користи понуђене хотеле. 

Давалац услуге се обавезује да изврши резервације хотелског смештаја на писани захтев Наручиоца 

у вези са присуствовањем на такмичењима, припремама и другим спортским приредбама ван седишта 

наручиоца; 

Давалац услуге се обавезује да изврши испоруку ваучара за хотелски смештај на слањем на е-мејл: 

office@synchro-serbia.org.rs, а уколико није могуће путем е-мејла, непосредно на адресу: Савез за 

синхроно пливање Србије, Благоја Паровића 150, 11000 Београд.  

Начин и рок плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 дана од дана достављања 

исправне фактуре. 

 

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу  

поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана  

од дана објављивања на Порталу јавних набавки.   

 

                                                                                                                               председник 

 Савеза за синхроно пливање Србије 

         

                                                                                                                      
                      Ива Поповић   

                                                                                                                       
 

Доставити Одлуку о додели уговора Архиви 

и објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

Страни Наручиоца 

mailto:office@synchro-serbia.org.rs

