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Универзитет у Бепграду 
Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
Бепград, Впјвпде Степе 444а 
 
Кпмисија за јавну набавку 
Брпј: 14/2018 
Датум: 22.11.2018 
 
На пснпву члана 116. став 1. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), пбјављује се: 
 

ПБАВЕШТЕОЕ П ЗАКЉУЧЕНПМ УГПВПРУ 
 

Назив наручипца: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп 
 
Адреса наручипца: Впјвпде Степе 444а, Бепград 
 
Интернет страница наручипца: www.imgge.bg.ac.rs   
 
Врста наручипца: Устанпва 
 
Врста ппступка јавне набавке: Јавна набавка мале вреднпсти 
 
Врста предмета: Услуга 
 
Ппис предмета набавке, назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: набавка услуга ппсредпваоа при куппвини авип карата 
и других путнух карата и резервацији хптелскпг смештаја за службена путпваоа у земљи и 
инпстранству, шифра 63500000 – УСЛУГЕ ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА. 
 
Угпвпрена вреднпст:  
Угпвпрена вреднпст изнпси: 1.500.000.00 динара. 
 
Критеријум за дпделу угпвпра: 
Најнижа ппнуђена цена. 
 

1. Како je пристиглa 1 неприхватљивa и 3 прихватљиве понуде за предметну набавку и како 

је Комисија за јавну набавку констатовала да je понудa понуђача Miross d.o.о.,Београд 

неприхватљивa  у смислу одредбе из члана 3,став1, тачка 33 ЗЈН, и да се одбија у смислу 

члана 107,ст.1 ЗЈН, као и да су понуде понуђача TTC TOP TRAVEL CENTAR ,Риге од Фере 

6, Београд, T.P.”MLADOST-TURIST”A.D., Булевар ослобођења 56а, Београд, JUMBO 

TRAVEL D.O.O., Београдска 33 ,Београд и BIG BLUE GROUP D.O.O., Koларчева 3, 11000 

Београд  и, немају битних недостатака из чл.106 ЗЈН, да су благовремене и одговарајуће, да 

не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, као и да не 

прелазе износ процењене вредности јавне набавке, односно да су прихватљиве у смислу 

одредбе из члана 3,став1, тачка 33 ЗЈН. 

http://www.imgge.bg.ac.rs/
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Понуде  следећих понуђача: TTC TOP TRAVEL CENTAR, Риге од Фере 6,Београд, 

T.P.”MLADOST-TURIST”A.D., Булевар ослобођења 56а,Београд,  JUMBO TRAVEL D.O.O., 

Београдска 33,  Београд и BIG BLUE GROUP D.O.O., Koларчева 3, 11000 Београд,  имају исту 

цену, исти рок плаћања од 45 дана, исти рок за резервацију авио карата/хотела од 10 минута, исти 

рок за доставу превозних и других докумената о предметним услугама од 10 минута.  

Како су  прихватљиве понуде наведених понуђача идентичне по свим наведеним критеријумима 

за оцењивање понуда и начина вредновања понуда уговор за предметну набавку  се доделиo 

путем жреба oдржанпг 09.11.2018. гпдине. Записник са жреба предат је присутним 
представницима ппнуђача. 
 
У ппступку жреба п чему је кпмисија за јавну набавку впдила и записник дпдељен је угпвпр 
ппнуђачу,  JUMBO TRAVEL D.O.O., Београдска 33, Београд. 
Брпј примљених ппнуда: У ппступку предметне јавне набавке примљенп је 5 (пет) ппнуда. 
 
Највиша и најнижа ппнуђена цена:  
Најнижа ппнуђена цена изнпси 1,00   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
1,20 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 1,01 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
1,21 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
 
Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 
 
Најнижа ппнуђена цена изнпси 1,01   динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
1,21 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
Највиша ппнуђена цена изнпси 1,01 динара без пбрачунатпг ппреза на дпдату вреднпст, пднпснп 
1,21 динара са пбрачунатим ппрезпм на дпдату вреднпст. 
 
Датум дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра: 09.11.2018. гпдине 

 
Датум закључеоа угпвпра: 15.11.2018. 

 
Пснпвни ппдаци п дпбављачу:  
 
Закључен је угпвпр са ппнуђачем  JUMBO TRAVEL D.O.O., Београдска 33,Београд. 
 
Перипд важеоа угпвпра: Угпвпр важи пд датума пптписиваоа и траје дп утрпшка средстава, 
пднпснп на перипд пд 12 месеци пд дана пбпстранпг пптписиваоа..  

  
                                    Председник кпмисије 

   
Саоа Митрпвић 

                                                                                                                    


