ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
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

Број и датум доношења одлуке: 404-02-41/2015-02 од 29.06.2015. год.
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:
Услуге писаног и интернет сервиса вести
Ознака из Општег речника набавки: 92400000 - услуге новинске агенције

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:

Поступак се спроводи у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН.
Наручилац је 09.03.2015. године поднео Захтев Управи за јавне набавке
број:011-00-126/2015-02 за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда. Управа за јавне набавке је својим дописаом
број: 404-02-882/15 од 17.03.2015. године (заведен код Наручиоца под бројем:
011-00-126/2015 од 18.05.2015. године), доставила мишљење да су у конкретном случају
испуњени услови з апримену преговарачког поступка без објављивања позива да
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1 тачка 2) ЗЈН.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.500.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.500.000,00

- Најнижа

1.500.000,00

- Највиша

1.500.000,00

- Најнижа

1.500.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
НОВИНСКА АГЕНЦИЈА „BETA PRESS“, Београд, Краља Милана 4

Период важења уговора:

12 месеци

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може доставити непосредно, електронском поштом javnenabavke@mtt.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом, у радно
време наручиоца и то од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е-поштом, пожељно је да се уз скенирани
овај документ, са печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, исти достави и у Word формату ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без
преписивања). Адреса Наручиоца је Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке – Београд, Немањина 22-26.
После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

Остале информације:
ЈН П-9/2015

