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: 404-02-72/2015-02/6 од 12.05.2015.
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:
Услуга набавке авио карата и хотелског смештаја за потребе Светске изложбе ''EXPO MILANO
2015'' у Милану (по партијама)

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:

Јавна набавка спровешће ce у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС” број 124/12 и 14/15), у коме се наводи да Нaручилaц мoжe спрoвoдити
прeгoвaрaчки пoступaк бeз oбjaвљивaњa пoзивa зa пoднoшeњe пoнудa, aкo у oтвoрeнoм,
oднoснo рeстриктивнoм пoступку ниje дoбиo ниjeдну пoнуду, oднoснo ниjeдну приjaву или
су свe пoнудe нeoдгoвaрajућe, пoд услoвoм дa сe првoбитнo oдрeђeн прeдмeт jaвнe нaбaвкe
и услoви зa учeшћe у пoступку, тeхничкe спeцификaциje и критeриjуми зa дoдeлу угoвoрa нe
мeњajу.

Процењенa вредност јавне набавке:

691.666,67 динара

Број примљених понуда:

3

- Највиша

ПАРТИЈА 1 1.000,00 динара
ПАРТИЈА 2 1.000,00 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:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
''BIG BLUE'', Македонска бр. 4, 11000 Београд

Период важења уговора:

До утрошка средстава, најдуже на период од
годину дана од дана закључења.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Остале информације:
ЈН П-18/2015

