ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

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 поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:

Набавка авио карата и хотелског смештаја (по партијама) ЈН О-7/2015
Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1 – 60400000 – услуге авио – превоза.
Партија 2 – 551102000 – услуге хотелског смештаја.

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Предмет набаке обликован је у две партије
Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или
привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона:

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са
којим наручилац закључује оквирни споразум:

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система
динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним
техничким условима за учешће:

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система:

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се
извршава преко подизвођача:

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Избор најповољније понуде и додела уговора биће извршен на основу критеријума најнижа понуђена
цена – најмања провизија. Свака партија се оцењује посебно.
Уколико два или више понуђача понуде исту најнижу цену – најмању провизију (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 већа укупна актива (АОП 024), исказан у годишњем финансијском извештају за 2014. годину.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.mtt.gov.rs

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се може предати на писарници Наручиоца до 23.10.2015. године до 11:00 часова.
Послове писарнице за Наручиоца обавља писарница Управе за заједничке послове
републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда одржаће се 23.10.2015. године у 11:30 часова у просторијама Наручиоца,
Немањина 22-26, Београд, III спрат, канцеларија бр. 8.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

редставници понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају доставити Комисији
заведено и оверено овлашћење. У противном наступају као јавност и не могу предузимати
активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др.).

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:
Остале информације:
JN O-7/2015

Рок за доношење одлуке о додели уговора или обустави поступка је 25
дана од дана отварања понуда, осим у нарочитим случајевима, као што је
обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе
пондера када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда.

javnenabavke@mtt.gov.rs

