ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

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:
Предмет јавне набавке мале вредности су услуге праћења штампаних и електронских
медија, обликован по партијама:
ПАРТИЈА 1 - услуга медија мониторинга и прес-клипинга
ПАРТИЈА 2 – услуге медијске архиве

Назив и ознака из општег речника набавки:79416000-услуге у области односа са јавношћу

Уговорена вредност:

ЗА ПАРТИЈУ 2: 390.000,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:
ПАРТИЈА 1 - услуга медија мониторинга и прес-клипинга
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку мале вредности је економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се на основу следећих елемената критеријума:
ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА
ПОНДЕРИ
1. укупна понуђена цена без ПДВ
(за период од годину дана)
70
2. број медијских објава у току два дана пробног периода праћења медија
30
Резервни елемент критеријума: Уколико два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће имати понуђач који је остварио више пондера по основу броја медијских објава у току пробног периода.

ПАРТИЈА 2 – услуге медијске архиве
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку мале вредности је економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање понуда вршиће се на основу следећих елемената критеријума:
ОПИС ЕЛЕМЕНАТА КРИТЕРИЈУМА
ПОНДЕРИ
1. укупна понуђена цена без ПДВ
(за период од годину дана)
70
2. највећи број текстова штампаних медија
30
Резервни елементи критеријума: Уколико два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће имати понуђач који је остварио више пондера по основу другог елемента критеријума - највећи број текстова штампаних медија.

1

Број примљених понуда:

- Највиша

за партију 2: 390.000,00 без ПДВ-а

- Најнижа

за партију 2: 390.000,00 без ПДВ-а

- Највиша

за партију 2: 390.000,00 без ПДВ-а

- Најнижа

за партију 2:390.000,00 без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.08.2016. године

Датум закључења уговора:

за партију 2: 16.08.2016.

Основни подаци о добављачу:
ЕБАРТ д.о.о.
Светог Саве 30
11 000 Београд
ПИБ 100040624

Период важења уговора:

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране
овлашћених лица обе уговорне стране и примењује се до утрошка
средстава, најдуже годину дана од датума закључења уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
ЈН МВ 19 /2016

