ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Mинистарство 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:

ЈН О-17/2014
Јавна набавка услуга, отворени поступак - услуга набавке авио карата, хотелског смештаја и
карата за аутобуски превоз (по партијама), за ПАРТИЈУ 1 - услуга набавке авио карата.
Назив и ознака из општег речника набавки на Порталу управе за јавне набавке је:
63700000 - пратеће услуге у копненом, воденом и авио превозу / услуге набавке авио карата.

Уговорена вредност:

Уговорена вредност је 8.375.535,12 динара без ПДВ-а, 10.050.642,14
динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена - најмања провизија.
Резервни критеријум: уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену (свака
партија је предмет посебног оцењивања и рангирања понуђача) уговор ће бити додељен
оном понуђачу који је понудио дужи рок плаћања у тој партији (који не може бити краћи од
30 дана ни дужи од 45 дана). Уколико две или више понуда за неку партију и по овом
критеријуму буду једнаке, критеријум за доделу уговора је већи пословни проход (АОП 201),
исказан у годишњем финансијском извештају за 2013. годину.

9 понуда

Број примљених понуда:

- Највиша

Провизија у односу на цену карте је 3%

- Најнижа

Провизија у односу на цену карте је 0%

- Највиша

Провизија у односу на цену карте је 3%

- Најнижа

Провизија у односу на цену карте је 0%

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.08.2014. године

Датум закључења уговора:

01.09.2014. године

Основни подаци о добављачу:
''BIG BLUE GROUP'' D.O.O.
Македонска 4, Београд
ПИБ: 104518987
матични број: 20179961

Период важења уговора:

До утрошка средстава, најдуже годину дана од
датума закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
ЈН О 17/2014

