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Црвени крст Србије
Београд, Симина 19
Број:
13.5.2019. године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), генерални
секретар Црвеног крста Србије доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У отвореном поступку јавне набавке велике вредности бр. ЈН У 1/19 за набавку услуга аутобуског
превоза за потребе Дечијег одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићу у Црној Гори у летњој
сезони 2019. године, ознака број 60100000 – услуге превоза из Општег речника набавки, уговор се
додељује понуђачу «Транс Југ» д.о.о. из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 45/2.
Образложење
Oва јавна набавка је покренута одлуком генералног секретара Црвеног крста Србије број 541/1
од 26.3.2019. године, за набавку услуга аутобуског превоза деце из дестинација у Србији до Дечијег
одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићу и натраг у летњој сезони 2019. године из Плана набавки
за 2019. годину. (ставка 1.2.1)
Предмет јавне набавке бр. ЈН У 1/19 су услуге - Jавнa набавкa услуга у отвореном поступку ознака број 60100000 – услуге друмског превоза из Општег речника набавки.
Процењена вредност набавке износи 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Ова јавна набавка није организована по партијама.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци са оквирним
количинама услуга које ће се набављати.
Позив за достављање понуда и конкурсна документација објављена је на српском језику на
Порталу УЈН и сајту наручиоца дана 26.3.2019. године.
Комисија, именована решењем генералног секретара од 26.3.2019. године је заседала у следећем
саставу:
1. Васиљевић Мирко – председник,
2. Радовановић Никола – члан
3. Ружић Мирко–члан
4. Ђурђевић Вељко - члан
Дана 25.4.2019. године са почетком у 14,05 часова, Комисија је приступила на заказано јавно
отварање понуда.
Понуде су дали следећи понуђачи:
Редни
бр.
1.

2.

Понуђач
Заједничка понуда групе
понуђача „Гранд ТТ“ д.о.о. из
Новог Сада, ул. Железничка
23а и „Аутопревоз“ д.о.о. из
Чачка, ул. Ломина бр. 67
СП «Ласта» А.Д. Београд,
Аутопут Београд – Ниш бр. 4

Број
понуде

Датум
предаје

Час
предаје

Присутан овлашћени
представник

796/1

25.4.2019.

13,00

Петар Кнежевић

798/1

25.4.2019.

13,25

Маја Огњеновић
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3.

«Транс Југ» д.о.о. из
Обреновца, ул. Војводе
Мишића бр. 45/2

800/1

25.4.2019.

13,45

Јелена Филиповић
Лалевић

Пошто су се стекли услови, Комисија је приступила јавном отварању понуда
1. Заједничка понуда групе понуђача „Гранд ТТ“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Железничка 23а и
„Аутопревоз“ д.о.о. из Чачка, ул. Ломина бр. 67 предата је наручиоцу благовремено у правилно
затвореној коверти. Понуда је следећа:
Цена за услугу аутобуског превоза деце колективних чланова Црвеног крста и пратилаца од
дестинација у Србији до Одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићима код Херцег Новог,
Република Црна Гора, и натраг. (тур-ретур) у летњој сезони 2019. године за одлазак и повратак
аутобуса износи 148.182,00 динара без ПДВ-а, по једном аутобусу за одлазак и повратак.
Цена је изражена у динарима са свим другим трошковима (путарине, таксе, превоз трајектом,
осигурање путника).
Рок важења понуде је 120 дана (најмање 60).
Рок плаћања је 10 дана (најмање 10) после извршене услуге а од дана испостављања исправне
оригиналне фактуре и документа о извршеном превозу.
2. Понуда понуђача „СП «Ласта» А.Д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4 предата је наручиоцу
благовремено у правилно затвореној коверти. Понуда је следећа:
Цена за услугу аутобуског превоза деце колективних чланова Црвеног крста и пратилаца од
дестинација у Србији до Одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићима код Херцег Новог,
Република Црна Гора, и натраг. (тур-ретур) у летњој сезони 2019. године за одлазак и повратак
аутобуса износи 151.500,00 динара без ПДВ-а, по једном аутобусу за одлазак и повратак.
Цена је изражена у динарима са свим другим трошковима (путарине, таксе, превоз трајектом,
осигурање путника).
Рок важења понуде је 62 дана (најмање 60).
Рок плаћања је 15 дана (најмање 10) после извршене услуге а од дана испостављања исправне
оригиналне фактуре и документа о извршеном превозу.
3. Понуда понуђача «Транс Југ» д.о.о. из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 45/2 предата је
наручиоцу благовремено у правилно затвореној коверти. Понуда је следећа:
Цена за услугу аутобуског превоза деце колективних чланова Црвеног крста и пратилаца од
дестинација у Србији до Одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићима код Херцег Новог,
Република Црна Гора, и натраг. (тур-ретур) у летњој сезони 2019. године за одлазак и повратак
аутобуса износи 138.980,00 динара без ПДВ-а, по једном аутобусу за одлазак и повратак.
Цена је изражена у динарима са свим другим трошковима (путарине, таксе, превоз трајектом,
осигурање путника).
Рок важења понуде је 62 дана (најмање 60).
Рок плаћања је 15 дана (најмање 10) после извршене услуге а од дана испостављања исправне
оригиналне фактуре и документа о извршеном превозу.
Примедби на ток поступка није било.
Комисија је приступила стручној анализи понуда у смислу члана 107. ЗЈН, па је утврдила
следеће:
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Комисија је најпре проверавала да ли понуђачи испуњавају обавезне услове из чл. 75. Закона о
јавним набавкама, те је утврдила да су сви понуђачи уписани у регистар понуђача код АПР-а те да
испуњавају обавезне услове за учешће на јавној набавци.
Сва три понуђача као и учесник заједничке понуде доставили су исправне доказе о поседовању
лиценце за превоз. Све три понуде садрже цену која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
1. Заједничка понуда групе понуђача „Гранд ТТ“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Железничка 23а и
„Аутопревоз“ д.о.о. из Чачка, ул. Ломина бр. 67, садржи исправан Споразум о заједничкој понуди у
складу са чланом 81. ЗЈН. Ова понуда оцењена је као прихватљива, јер је група понуђача доказала да
испуњава додатне услове који су тражени за учешће на овој јавној набавци и доставили уредно
средство обезбеђења.
2. Понуда понуђача „СП «Ласта» А.Д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4 оцењена је као
прихватљива, јер је понуђач доказао да испуњава додатне услове који су тражени за учешће на овој
јавној набавци и доставио уредно средство обезбеђења.
3. Понуда понуђача «Транс Југ» д.о.о. из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 45/2 оцењена је као
прихватљива, јер је понуђач доказао да испуњава додатне услове који су тражени за учешће на овој
јавној набавци и доставио уредно средство обезбеђења.
Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.
На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала да је најповољнија
понуда понуђача «Транс Југ» д.о.о. из Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 45/2.
После стручне оцене комисија за јавне набавке је преложила генералном секретару да се уговор
додели понуђачу који је дао прихватљиву и најповољнију понуду - понуђачу «Транс Југ» д.о.о. из
Обреновца, ул. Војводе Мишића бр. 45/2
Генерални секретар је прихватио предлог комисије за јавну набавку, па је одлучено као у изреци
ове одлуке.
Одлуку објавити на Порталу УЈН и сајту Црвеног крста Србије у року од три дана од дана
доношења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет дана од дана
објављивања исте на Порталу УЈН.
генерални секретар
Црвеног крста Србије
Љубомир Миладиновић

