ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
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 (Партија 1 и Партија 2)
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

Уговорена вредност:

Уговорена вредност за Партију 1 је 385.833,33 динара без
ПДВ.
Уговорена вредност за Партију 2 305.833,33 динара без
ПДВ.

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде и додела уговора за партије 1 и 2 биће извршен на основу
критеријума најнижа понуђена цена услуге обезбеђивања (резервације) авионске карте,
односно хотелског смештаја. Свака партија се оцењује посебно.

за сваку Партију 1 и за Партију 2 пристигло је 3
понуде

Број примљених понуда:

- Највиша

Партија 1 - 0 динара
Партија 2 - 0 динара

- Најнижа

Партија 1 - 0 динара
Партија 2 - 0 динара

- Највиша

Партија 1 - 0 динара
Партија 2 - 0 динара

- Најнижа

Партија 1 - 0 динара
Партија 2 - 0 динара

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.05.2015. године

Датум закључења уговора:

за Партију 1 01.06.2015. године
за Партију 2 01.06.2015. године

Основни подаци о добављачу:
BigBlue Group doo
Македонска 4, Београд
ПИБ 104518087
Матични број 20179961

Период важења уговора:

најкасније до утрошка средстава, најкасније на
период од годину дана од дана закључења

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
П-18/2015

