Факултет за специјалну
едукацију и рехабилитациују
Број: 22/
Датум: 18.06.2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга ЈНМВ 01/19,
бр. 22/1 од 31.05.2019. године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне
набавке услуга, бр. 22/2 од 31.05.2019. године и Записника о поступку отварања понудабр. 22/6
од 14.06.2019. године, води се:

ЗАПИСНИК
О ПОСТУПКУ ЖРЕБАЊА
За јавну набавку услуга мале вредности – набавка услуга посредовања при куповини авио
карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи
и иностранству

Редни број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 01/19
Процењена вредност набавке: 845.833 динара без ПДВ-а.
Поступак жребања је отворен и јаван, а води се дана 18.06.2019. године са почетком у 12:00
часова, у пословним просторијама Факултета за специјалну едукацију Београду - кабинет
декана, у Београду, Високог Стевана бр. 2.
Жребање спроводи Комисија у саставу:
1. Проф. др Гордана Одовић, председник
2. Славица Јовковић, члан
3. Александра Ђукнић, члан
Комисиja једногласно констатује да је присутна овлашћена представница понуђача ТТИ д.о.о.
Комисија једногласно констатује да су благовремено - најкасније до 14.06.201. године до 12:00
часова пристигле понуде следећих понуђача и то по даље нaвeденом редоследу према
времену пристизања:
Број под којим
је понуда
заведена

Назив (шифра) понуђача

Датум пријема

Сат

22/3

TTI д.о.о.

11.06.2019.

09:15

22/4

Jumbo Тrаvel д.о.о.

13.06.2019.

14:55

22/5

Миросс д.о.о.

14.06.2019.

11:05

Поступак отварања приспелих понуда је обављен 14.06.2019. године у 12.30 часова. Комисија је
детаљним прегледањем понуда установила да су све понуде исправне и прихватљиве, и да
понуде два понуђача (Миросс д.о.о. и ТТИ д.о.о.) имају исту цену. Применом додатних
критеријума (рок плаћања и рок испоруке услуга) установљено је да су све понуде истоветне, те
је заказано жребање, како је и предвиђено Конкурсном документацијом (члан 15. став 3).
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Жребање је заказано за 18.06.2018. године у 12.00 часова. Сви понуђачи су обавештени путем
електронске поште о дану и часу жребања.
Комисија за јавну набавку бр. ЈНМВ 01/19 је припремила цедуље са исписаним називима
понуђача који су доставили прихватљиве понуде. Цедуље се затим пресавијају на начин да
текст не буде видљив и стављају у кутију. Председник комисије, проф. др Гордана Одовић из
кутије у којој се налазе цедуље са исписаним називима понуђача, насумице је „извукла“ једну
цедуљу.
Комисија једногласно констатовала да на цедуљи пише „ТТИ д.о.о.“.
Комисија за јавну набавку бр. ЈНМВ 01/19 ће приступити даљем прегледу и провери конкурсне
документације и сачинити извештај о стручној оцени понуда.
Поступак јавног жребања је завршен у 12:15 часова.
Записник водила Марија Живковић.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
__________________
Проф. др Гордана Одовић
ЧЛАН КОМИСИЈЕ
_____
Славица Јовковић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
__________________
Александра Ђукнић

У Београду, 18.06.2019.
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