На основу члана 55. став 1. тачка 8), 57. став 2., 116. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
МИНИСТАРСТВО
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26
оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке отвореног поступка
Набавка авио карата и хотелског смештаја за међународну изложбу ЕXPO 2020 –
Dubai Број јавне набавке ЈН О - 10/2019
1. Наручилац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе
2. Предмет јавне набавке: Набавка авио карата и хотелског смештаја за
међународну изложбу ЕXPO 2020 – Dubai.
3. Назив и ознака из општег речника набавке:
60400000 – услуге авио – превоза; 55110000 – услуге хотелског смештаја.
4. Процењена вредност јавне набавке: 12.500.000,00 динара без ПДВа;
5. Уговорена вредност је 12.500.000,00 динара без ПДВ-а;
6. Критеријум за доделу уговора:
Наручилац није у могућности да у конкурсној документацији наведе прецизне
датуме када ће се реализовати посета, као ни тачан број авио карата. Због тога ће
избор најповољније понуде и доделе уговора бити извршен на основу критеријума
најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а – најмања провизија за услуге
посредовања при резервацији авио карата и хотелског смештаја. Најнижа
прихватљива понуђена цена је 1,00 РСД без ПДВ-а по резервацији.
Резервни елеметни критеријума:
Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену – најмању провизију
уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења
резервације.Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора због понуђених више једнаких најповољнијих
понуда, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба, у
складу са чланом 84. став 4. ЗЈН.
7. Број примљених понуда: 8.
8. Укупна понуђена цена код понуде која је благовремена и прихватљива:
1 динар без ПДВ-ом за резервацију авио карте; 1 динар без ПДВ-ом за
резервацију хотелског смештаја.
Укупно 2 динара без ПДВ-а.
9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.03.2019. године.
10. Датум закључења уговора: 11.04.2019. године.
11. Основни подаци о добављачу: TTC TOP TRAVEL CENTAR d.o.o. из
Београда, улица Књегиње Љубице бр.12, Београд.
11.Уговор важи до утрошка финансијских средстава, а најдуже 12 месеци од дана
закључења уговора.
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