Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Број: 404-02-64/2013-12/18
Датум: 19. септембар 2013. године
Београд
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'', број 124/12),
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Београд, ул. Немањина бр. 22-26
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
- посредовање при куповини повратних авионских карата и резервацији
хотелског смештаја за потребе службених путовања у иностранство редни број 14/2013
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство правде и
државне управе, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, www.mpravde.gov.rs.
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: услуге
посредовања при куповини повратних авионских карата и резервацији хотелског
смештаја за потребе службених путовања у иностранство (редни број 27. у
Прилогу 1 Закона о јавним набавкама – друге услуге), када налог за службено
путовање издаје министар правде и државне управе; продаја путних карата и
услуге пакет-аранжмана (63512000) и услуге хотелског смештаја (5511000).
4. Уговорена вредност: 15.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
5. Критеријум за доделу уговора: критеријум за доделу уговора је економски
најповољнија понуда.
6. Број примљених понуда: 3 (словима: три).
7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена износи 20.556,06, а
најнижа 0,00 динара без обрачунатог ПДВ.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша
понуђена цена износи 19,00, а најнижа 0,00 динара без обрачунатог ПДВ.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач
наступа самостално.
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 2. септембар 2013. године.
11. Датум закључења уговора: 18. септембар 2013. године.
12. Основни подаци о добављачу: Royal tours d.o.o., са седиштем у Београду, ул.
Боривоја Стевановића бр. 2а.
13. Период важења уговора: Уговор престаје да важи утрошком уговорене цене.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема.
МИНИСТАР
Никола Селаковић

