
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Услуге]
	Text1: Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду
	Text2: Нови Сад, Булевар цара Лазара 1
	Text3: www.fins.uns.ac.rs
	Dropdown1: [Остало]
	Text5: Предмет јавне набавке је набавка услуга - услуге посредовања при набавци путних карата и хотелског смештаја за потребе службених путовања у иностранство назив и ознака из општег речника набавке: 63510000 Услуге путничких агенција сличне услуге и 5511000 – Услуге хотелског смештаја
	Text6: 5.900.000,00 дин без ПДВ
	Text7: Критеријум је ЕКOНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДАЕлементи Критеријума:1. Цена за услугу резервације и обезбеђења авио карата – 30 пондера2. Цена за услугу резервације и обезбеђења хотелског смештаја – 30 пондера3. Рок плаћања – 10 пондера4. Просечна цена тражених авио-карата – 30 пондера
	Text10: 6
	Text11: 1,00 дин
	Text12: 1,00 дин
	Text13: 1,00 дин
	Text14: 1,00 дин
	Text15: /
	Text17: 28.07.2016.год
	Text16: 08.07.2016.год
	Text21: Komisija za stručnu ocenu ponuda je analizirala sve 3 ponude koje su sve proglašene za prihvatljive jer sadrže sve zahtevane parametre, pa je posebno ocenjivala prispele ponude po elementima iz konkursne dokumentacije u poglavlju III, tačka 16. na osnovu čega je zaključila da su sva 3 ponuđača u pogledu najniže ponuđene cene jednaka, odnosno da su za sve nabavke usluga ponudili identičnu cenu od 0,00 dinara. Imajući u vidu da su svi Ponuđači ponudili jednaku cenu, komisija je utvrđivala kolike rokove izvršenja su ponudili ponuđači, pa je utvrdila da su i u pogledu tog elementa svi ponuđači ponudili isti rok, odnosno da su u skladu sa konkursnom dokumentacijom potpisujući Model ugovora prihvatili jednaki rok za izvršenje usluga od najviše 72 časa, pa Komisija nije našla mogućnost za drugačije ocenjivanje predmetnih ponuda.Nakon toga Komisija je analizirala ponuđene rokove plaćanja pa je u skladu sa Konkursnom dokumentacijom utvrdila da su sva 3 ponuđača ponudili identični rok plaćanja od 45 dana, pa i po ovom kriterijumu Komisija nije mogla da  izvrši drugačije ocenjivanje ponuda.Kako je za rangiranje ponuda ostao poslednji kriterijum koji predviđa da će se kao najpovoljnija smatrati ponuda onog ponuđača čija je ponuda ranije zaprimljena od strane Naručioca, Komisija je utvrdila da je po pravu prioriteta, ponuda ponuđača Kompas Tourism&Travel doo Novi Sad najranije zaprimljena i to dana 06.03.2015.godine u 08:10 časova (ponuda ponuđača Miross doo Beograd zaprimljena 06.03.2015. u 10:10 časova, ponuda ponuđača BT Pegrotour DOO Beograd zaprimljena 09.03.2015. u 09:03 časova), pa je stoga doneta predložena odluka.
	Text20: 
	Text18: 1. JET TRAVEL DOO Београд, Краља Петра бр.54ПИБ 100120489Матични број 06439667
	Text19: До реализације укупне уговорене вредности или на период од 1 године


