ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Адреса наручиоца:

Службени пут завода 5, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

www.serbianshooting.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: Услуга посредовања при резервацији хотелског смештаја у
иностранству
Назив и ознака из општег речника набавке: 63500000 – Услуге путничких агенција и тур
оператера и услуге помоћи туристима

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

15.000.000 динара

3

Број примљених понуда:

- Највиша

100,00

- Најнижа

100,00

- Највиша

100,00

- Најнижа

100,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2015.

Датум закључења уговора:

16.04.2015.

Основни подаци о добављачу:
"Jumbo Travel " д.о.о, Београд, Београдска 33

Период важења уговора:

до 31.12.2015.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
С обзиром да више понуда имају исту понуђену цену, рок плаћања и Рок испоруке резервације („Јумбо травел“ д.о.о. и „Флyтиме“ д.о.о), у складу са Упутством понуђачима
како да сачине понуду, страна 17/33 Конкурсне документације, ставка 5.19. Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“, као под критеријуми су наведени:
„У случају да два или више понуђача понуде исти рок плаћања, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди краћи рок испоруке предмета набавке (не дужи
од 24 сата) у односу на пријем писменог захтева Наручиоца.
У случају да два или више понуђача понуде исти рок плаћања и исти рок испоруке услуге, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача која је прва примљена код
наручиоца.“
Применом критеријума „У случају да два или више понуђача понуде исти рок плаћања и исти рок испоруке услуге, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача која је
прва примљена код наручиоца.“, као најповољнија понуда, применом овог критеријума јесте понуда понуђача „Јумбо травел“ д.о.о, Београдска 33, Београд који је доставио
понуду пре понуђача „Флyтиме“ д.о.о, Палмотићева 27, Београд.

