ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

БЕОГРАДСКА ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈА

Адреса наручиоца:

Чарлија Чаплина 39, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:

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

Уговорена вредност:

Укупна понуђена цена Услуге посредовања при резервацији
хотелског смештаја без ПДВ (у динарима по особи) из
обрасца структуре цена износи: 100,00 динара.Набавка се
финансира до укупног износа од 824.000,00 динара без ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена
Процењена вредност збира јединичних цена износи: 400,00 динара без ПДВ. Набавка се
финансира до укупног износа од 824.000,00 динара без ПДВ.
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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: 09.03.2020.

Датум закључења уговора:

17.03.2020.

Основни подаци о добављачу:
„Skouras“ д.о.о, Сутјеска 2, Нови Сад

Период важења уговора:
Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
С обзиром да је више понуда имало исту понуђену цену и исти рок плаћања („VIA Group 019“ д.о.о. и „Skouras“ д.о.о.), у складу са Упутством понуђачима како да
сачине понуду, у делу - Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом (страна 12/27) из Конкурсне документације, применом критеријума „Уколико две или више понуда имају једнаку понуђену цену и рок
плаћања најповољнија понуда ће бити изабрана жребом у просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача“, Наручилац Београдска теквондо
асоцијација, Чарлија Чаплина 39, 11000 Београд позвао је представнике Понуђача „VIA Group 019“ д.о.о, Хајдук Вељкова 5, Зајечар и „Skouras“ д.о.о, Сутјеска 2,
Нови Сад да 09.03.2020. године у 09:00 часова на адреси Београдска теквондо асоцијација, канцеларија - Масарикова 5/13, 11000 Београд, дођу на жребање како
би се утврдила најповољнија понуда.
Жребање је одржано 09.03.2020. године у 09:00 часова на адреси Београдске теквондо асоцијације, канцеларија - Масарикова 5/13, 11000 Београд (Записник о
са жребања број 25/08 од 09.03.2020. године).
На жребању је извучена понуда понуђача „Skouras“ д.о.о, Сутјеска 2, Нови Сад.

