ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Универзитет у Новом Садз

Адреса наручиоца:

Др Зорана Ђинђића 1, 21000 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:

Ангажовањ агенције за набавку услуга авиосаобраћаја и хотелског смештаја
Назив и ознаке из општег речника набавки:
60400000-услуге авио превоза
60100000-услуге друмског превоза
60200000-услуге жељезничког превоза
55110000-услуге хотелског смештаја

Уговорена вредност:

Максимално до процењеног износа набавке од
19.470.000,00, без обрачунатог ПДВ-а, на годишњем нивоу

Критеријум за доделу уговора:

Додела уговора извшена је применом критеријума "Економски најповољнија понуда"
Редни 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
Укупан број бодова:100

3

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: 20.03.2018. године

Датум закључења уговора:

30.03.2018. године

Основни подаци о добављачу:
Заједничка понуда:
TTC Top Travel Centar doo, Риге од Фере 6, 11000 Београд,
МБ 20247509, ПИБ 10412439
и
Bravo Trawel doo,Добрачина 9, 11000 Београд, МБ 17336991; ПИБ 101822238

Период важења уговора:

12 месеци почев од 30.03.2108. године

Околности које представљају основ за измену уговора:

нема

Остале информације:
Наручилац је примио 3 понуде са истим бројем пондера, те се уговор за предметну набавку доделио путем жреба.Наручилац је дана 19.03.2018. године упутио
позив путем електронске поште понуђачима TTC Top Travel Centar iz Beograda, BT Pegrotour iz Beograda i Kompas Tourism&Traveliz Novog Sada, чије су понуде имале
исти број бодова након пондераисања да присуствују поступку избора најповољније понуде,односно додели уговора путем жреба, што су они и електронски и
потврдили.Поступак жребања је спроведен јавно 20.03.2018. године у присуству свих понуђача и чланова комисије за јавну набавку.О поступку доделе уговора
путем жреба комисија је водила записник број 01-3/2018/12.Комисија је обезбедила техничке услове за спровођење поступка-папири са подацима понуђача,исте
величине и боје, ковертиране су у идентичне коверте без прозора и стављени пред свим присутним члановима у празну кутију.Члан комисије Дуља Малбаша је
затим извукла коверте следећим редоследом.
1.TTC Top Travel Centar, Beograd
2.Kompas Tourism&Travel, Novi Sad
3.BT Pegrotour, Beograd

