ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.mtt.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
јавна набавка услуга - услуга набавке авио карата, хотелског смештаја и карата за аутобуски
превоз (по партијама)
ЈН О- 03/2014
Назив и ознакa из општег речника набавки на Порталу управе за јавне набавке je:
ПАРТИЈА 1 63700000 - пратеће услуге у копненом, воденом и авио превозу/услуге набавке авио
карата.
ПАРТИЈА 2 63510000 - услуге путничких агенција и сличне услуге/услуге набавке хотелског
смештаја.
ПАРТИЈА 3 63700000 - пратеће услуге у копненом, воденом и авио превозу/услуге набавке карата
за аутобуски превоз.

Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке: 22.376.333,33 динара без ПДВ.
Процењена вредност за Партију 1 је 11.752.167,00 динара без ПДВ
Процењена вредност за Партију 2 је 8.407.500,01 динара без ПДВ
Процењена вредност за Партију 3 је 2.216.666,33 динара без ПДВ

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број примљених понуда 7:
- „IMPALA“д.о.о, Кумодрашка 10, 11010 Београд
- „МИРОСС“д.о.о, Светогорска 4, 11000 Београд
- „BIG BLUE GROUP“ д.о.о, Македонска 4/2, 11000 Београд
- „JUMBO TRAVEL“ д.о.о, Београдска 33, 11111 Београд
- „BT PEGROTOUR“, Топличин Венац 19-21, 11000 Београд
- „OMNITURS“д.о.о, Савски трг 7, 11000 Београд
- „ROYALTOURS“, Београд

Разлог за обуставу поступка:
Обуставља се поступак ЈН O - 03/2014 – авио карте, хотелски смештај и карте за аутобуски
превоз за потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникација (правног
следбеника Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација) – по
партијама, за партије 1, 2 и 3 из разлога што нису испуњени услови за избор најповољније
понуде из члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12).

Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити спроведен у трећем кварталу 2014. године

Остале информације:
ЈН О-3/2014
Дана 26.04.2014. године ступио је на снагу Закон о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14).
Чланом 36. тачка 7) Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14) је предвиђено да даном ступања на
снагу овог закона престаје да ради Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.
Чланом 35. став 1. тачка 5) Закона о министарствима предвиђено је да даном ступања на снагу поменутог закона
почиње да ради према положају и делокругу који је утврђен овим законом Министарство трговине, туризма и
телекомуникација.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs, је правни следбеник
Министарства спољне и унутрашње трговние и телекомуникација, у складу са чланом 37. став 13. Закон о
министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14) и то предвиђено је да Министарство трговине, туризма и
телекомуникација преузима од Министарства спољне и унутрашње трговние и телекомуникација запослене и
постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области
спољне и унутрашње трговине, телекомуникација и информационог друштва.

