На основу члана 55. став 1. тачка 8), 57. став 2., 116. став 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
МИНИСТАРСТВО
ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
11000 Београд, Немањина 22-26
оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге
Набавка авио карата и хотелског смештаја(по паратијама)
Партија 2 услуга набавке хотелског смештаја
Број јавне набавке О - 25/2018
1. Наручилац: Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs, орган државне управе
2. Предмет јавне набавке: услуга – Услуге набавке хотелског смештаја
3. Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 услуге хотелског
смештаја
4. Уговорена вредност је: 8.088.333,34 динара без ПДВ.
5. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Наручилац није у могућности да у конкурсној документацији наведе број авио
карата и хотелског смештаја наведене дестинације за које ће се користити авио –
превоз и хотелски смештај, као ни прецизне датуме. Због тога ће избор најповољније
понуде и додела уговора бити извршен на основу критеријума најнижа понуђена цена
без ПДВ-а – најмања провизија за услуге посредовања при резервацији авио
карата (за Партију 1) и хотелског смештаја (за Партију2).
Најнижа прихватљива понуђена цена је 1,00 РСД без ПДВ-а по резервацији.
Број примљених понуда: 5
6. Највиша понуђена цена 1,00 динар без ПДВ
Најнижа понуђена цена је 1,00 динар без ПДВ.
7. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
највиша: 1,00 динара без ПДВ
најнижа: 1,00 динара без ПДВ
8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.08.2018. године
9. Датум закључења уговора: 14.08.2018.. године
10. Основни подаци о добављачу:
Група понуђача: „Big Blue Group d.o.o.“,улица Коларчева бр.3, Београд који
наступа као члан групе понуђача-носилац посла, PIB: 104518987;матични број:
20179961; кога заступа Иван Радојевић-директор и „Kontiki Travel&Service
d.o.o.“, улица Коларчева бр.3, Београд који наступа као члан групе понуђача,
PIB: 107932469;матични број: 20899999; кога заступа Нада Андан..
12. Овај уговор производи правно дејство, односно ступа на снагу 16.09.2018.
године и траје до утрошка финансијских средстава обезбеђених за ову јавну набавку, а
најдуже 12 месеци од ступања уговора на снагу. Обавезе које доспевају у наредној
буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену
бити одобрена у тој буџетској години.
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