ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића број 1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:

Ангажовање агенције за набавку услуга саобраћаја и хотелског смештаја;
Назив и ознака из општег речника набавки:
60400000 – услуге авио превоза;
60100000 – услуге друмског превоза;
60200000 – услуге железничког превоза;
55110000 – услуге хотелског смештаја;

Уговорена вредност:

Mаксимално до процењеног износа набавке од
16.187.623,40 динара, без обрачунатог ПДВ-а, на годишњем
нивоу

Критеријум за доделу уговора:

Додела уговора извршена применом критеријума „Eкономски најповољнија понуда“.
Ред. број Елементи критеријума Број бодова
1. Износ Агенцијске марже на међународним летовима 40
2. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у иностранству 40
3. Износ Агенцијске марже за смештај у хотелима у Новом Саду и земљи 18
4. Износ Агенцијске марже за аутобуски превоз 1
5. Износ Агенцијске марже за превоз возом 1
Укупно: 100
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Број примљених понуда:

- Највиша

0,05 рсд без ПДВ-а за услуге резервације и
обезбеђења авио карата и хотела

- Најнижа

0,05 рсд без ПДВ-а за услуге резервације и
обезбеђења авио карата и хотела

- Највиша

0,05 рсд без ПДВ-а за услуге резервације и
обезбеђења авио карата и хотела

- Најнижа

0,05 рсд без ПДВ-а за услуге резервације и
обезбеђења авио карата и хотела

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.02.2017.

Датум закључења уговора:

13.03.2017.

Основни подаци о добављачу:
FLYFLY Travel doo
Београд, Кнеза Михајлова 30
ПИБ 106067839
МБ 20527684

Период важења уговора:

12 месеци почев од 13.03.2017.

Околности које представљају основ за измену уговора:

нема

Остале информације:
Наручилац је примио 3 понуде са истим бројем пондера, те ће се уговор за предметну набавку доделити путeм жрeбa.
Нaручилaц је дана 22.02.2017. године упутио пoзив путем електронске поште пoнуђaчимa TTC Top Travel Centar доо, Риге од Фере 6, Београд, Fly Fly Travel доо, Кнез Михаилова 30/II, Београд и BT Pegrotour доо,Топличин
венац 19-21, Београд, чиje пoнудe су имaлe исти број бодова након пондерисања, дa присуствуjу пoступку избoрa нajпoвoљниje пoнудe, oднoснo дoдeли угoвoрa путeм жрeбa, што су и они потврдили електронски.
Поступак жребања је спроведен јавно 24.02.2016. године у 10.00 часова у прoстoриjaмa Нaручиoцa, у Нoвoм Сaду, Др Зорана Ђинђића број 1, 2 спрат канцеларија 15. Пoступaк јe спроводила Кoмисиjа зa предметну jaвну
нaбaвку.
O пoступку дoдeлe угoвoрa путeм жрeбa Кoмисиja је вoдила зaписник о избору најповољније понуде путем жреба бр 01-3/2017/16 од 24.02.2017. године. Кoмисиja је oбeзбeдила тeхничкe услoвe зa спрoвoђeњe пoступкa
избoрa нajпoвoљниje пoнудe путeм жрeбa. Пaпири сa пoдaцимa o пoнуђaчимa, истe вeличинe и бoje, кoвeртирaни су у идeнтичним американ кoвeртaмa без прозора и стaвљeни прeд свим присутним лицимa у прaзну
кутиjу.
Члан Кoмисиje Дуња Малбаша је након тога из кутиje извукла кoвeрте следећим редоследом:
1. Fly Fly Travel доо, Кнез Михаилова 30/II, Београд
2. TTC Top Travel Centar доо, Риге од Фере 6, Београд
3. BT Pegrotour доо, Топличин венац 19-21, Београд

