ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
П - 18 /2015
Услуга набавке авио карата и хотелског смештаја за потребе Светске изложбе EXPO MILANO
2015. у Милану
Ознака предмета јавне набавке из општег речника набавки:
63700000 - пратеће услуге у копненом, воденом и авио превозу/услуге набавке авио карата
63510000 - услуге путничких агенција и сличне/услуге набавке хотелског смештаја

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Јавна набавка спровешће ce у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” број 124/12 и 14/15).
Поменутим чланом ЗЈН предвиђено је да Наручилац може спроводити преговарачки
поступак без објављивања позива за подношење понуда ако у отвореном, односно
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све
понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и
услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не
мењају.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ТА ''BIG BLUE'', Македонска 4, Београд
ТА ''BELVI TRAVEL'', Јурија Гагарина 12б, Београд
ТА ''KONTIKI'', Београдска 71, Београд

Остале информације:
Представник понуђача који је поднео понуду пре почетка поступка отварања понуда мора
предати комисији:
1. посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и
2. овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку, сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

