ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Центар за промоцију науке

Адреса наручиоца:

Краља Петра бр. 46, 11158 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.cpn.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:

Предмет јавне набавке је набавка услуга туристичке агенције за обезбеђивање путних карата
и обезбеђивање хотелског смештаја, обликован у две партије: Партија 1 – услуге
обезбеђивања путних карата и Партија 2 – услуге обезбеђивања хотелског смештаја.
Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 63510000 – Услуге путничких агенција и
сличне услуге и 55110000 – Услуге хотелског смештаја.

Уговорена вредност:

Партија 2: 1.528.333,00 динара без ПДВ-а, 1.834.000,00
динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке путних карата / резервација за хотелски смештај (не краћи од 1 сата
и не дужи од 24 сата) у односу на пријем писменог захтева наручиоца (упућеног поштом, мејлом, телефаксом).
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке (не краћи од 1 сата и не
дужи од 24 сата) у односу на пријем писменог захтева наручиоца (упућеног поштом, мејлом, телефаксом), као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, с тим да понуђени рок не
може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, исти рок испоруке (не краћи од 1 сата и не дужи
од 24 сата) у односу на пријем писменог захтева наручиоца (упућеног поштом, мејлом, телефаксом) и исти рок
плаћања, примениће се жребање. О датуму и времену жребања ће се понуђачи благовремено обавестити.
Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће позвати све понуђаче да
присуствују жребању, на који начин ће обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке и о истом
ће бити сачињен записник. Жребање ће се обавити и у ситуацији да ниједан понуђач не присуствује жребању.
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Број примљених понуда:

- Највиша

1,00 динар, без ПДВ-а

- Најнижа

1,00 динар, без ПДВ-а

- Највиша

1,00 динар, без ПДВ-а

- Најнижа

1,00 динар, без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2019. године

Датум закључења уговора:

31.05.2019. године

Основни подаци о добављачу:
Група понуђача: P3 Advertising d.o.o. Beograd - Огранак P3 Travel Beograd из Београда,
Санџачка 56 и 2R Travel из Подгорице, Радоја Дакића ламела 5/11 city kvart

Период важења уговора:

1 година

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
Одлука о додели уговора је донета жребањем.

