Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за аграрна плаћања
Број: 404-02-25/2014-07
Датум: 12.5.2014. године
Шабац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ЈН број 5/2014, jaвна набавка мале вредности за услуге посредовања при набавци
авионских карата и хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству
Назив наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за
аграрна плаћања.
Адреса наручиоца: Хајдук Вељкова 4-6, Шабац.
Интернет страница наручиоца: www.uap.gov.rs
Врста наручиоца: органи државне управе.
Врста предмета: добра.
Предмет набавке, назив и ознака из Општег речника набавки: услуге посредовања
при набавци авионских карата и хотелског смештаја за службена путовања у земљи и
иностранству, 63512000 (услуге продаје путних карата и пакет аранжмана) и 5511000
(услуге хотелског смештаја).
Уговорена вредност: 2.469.550 динара без ПДВ, односно 2.963.460 динара са ПДВ.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена за услуге посредовања, а у
случају да су два или више понуђача дали једнаку цену критеријум је био понуђени дужи
рок за плаћање рачуна. Понуђачи су дали идентичне цене и рокове за плаћање. У случају
да су понуђачи дали идентичне понуде у погледу напред наведених критеријума
параметар за вредновање понуда је био већи број уговора о предметним услугама у
последњих 5 (пет) година (од дана објаве јавног позива) закључених са наручиоцима у
смислу чл.2. ст.1. Закона о јавним набавкама. У циљу примене овог елемента било је
потребно да понуђачи доставе списак уговора и неоверене копије уговора. Комисија је
утврдила након прегледа достављених копија уговора да је понуђач MIROSS DOO
BEOGRAD доставио 43 копије уговора, а понуђач JUMBO TRAVEL DOO BEOGRAD
38 копија уговора, који испуњавају услове из напред наведеног критеријума
Број примљених понуда: 2 (две).
- Највиша: 0,00 динара без ПДВ
Понуђена цена за услуге посредовања:
- Најнижа: 0,00 динара без ПДВ

-

Највиша: 0,00 динара без ПДВ

Понуђена цена
код прихватљивих понуда

- Најнижа: 0,00 динара без ПДВ
Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.4.2014. године.
Датум закључења уговора: 9.5.2014. године.
Основни подаци о добављачу (назив, седиште, матични број и законски заступници):
MIROSS DOO BEOGRAD, са седиштем у Београду, ул. Светогорска бр.4, 07481721,
Мирјана Шалетић.
Период важења уговора: од 9.5.2014. године до 31.12.2014. године.
КОМИСИЈА

