ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Туристичка организација Србије

Адреса наручиоца:

Београд Чика Љубина 8

Интернет страница наручиоца: www.serbia.travel
Врста наручиоца:

Остало

Број и датум доношења одлуке: 14.06.2016
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:
Закуп рекламног простора на спољним рекламним објектима у Србији, Босни и Херцеговини
– Република Српска и Црној Гори, за партију 3 Закуп рекламног простора на дигиталним
рекламним објектима – електронским билбордима у Србији, ван Београда

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

У спроведеном отвореном поступку јавне набавке, ОПЈН број 2/2016 чији је предмет Закуп
рекламног простора на спољним рекламним објектима у Србији, Босни и Херцеговини –
Република Српска и Црној Гори, који је обликован у 5 партија, за партију 3 - Закуп рекламног
простора на дигиталним рекламним објектима – електронским билбордима у Србији, ван
Београда, није поднета је једна одговарајућа понуда, односно једна поднета понуда је била
неприхватљива.
С обзиром да у поступку ОПЈН број 2/201, за Партију 3, није добијена ни једна
одговарајућа и прихватљива понуда, приступило се преговарачком поступку, у смислу члана
36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, на који су позивају сви и само понуђачи који
су учествовали у отвореном поступку. Првобитна конкурсна документација се не мења.

Процењенa вредност јавне набавке:

880.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

794.000,00

- Најнижа

794.000,00

- Највиша

794.000,00

- Најнижа

794.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Milk & Honey communications“ d.o.o, Novi Sad, Vojvođanskih brigada 13, zajednička ponuda sa
„Big blue Group“ d.o.o. Beograd Kolarčeva 3

Период важења уговора:

до 31.12.2016

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом bsujica@serbia.travel у радно време Наручиоца,
радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
Туристичка организација Србије, Београд, Чика Љубина 8, са назнаком предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев
за заштиту права доставља е-поштом, пожељно је да се уз скенирани овај документ са печатом и потписом овлашћеног
лица понуђача (подносиоца захтева), исти достави и у Wорд формату ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без
преписивања навода подносиоца захтева) у року 10 дана од дана објављивања на порталу и интернет страници Наручиоца

Остале информације:

