ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Туристичка организација Србије

Адреса наручиоца:

11003 Београд, Чика Љубина број 8, поштански фаx 90

Интернет страница наручиоца:

http://www.srbija.travel

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:

Набавка услуга физичког обезбеђења објекта и лица
ОРН: 79710000

Уговорена вредност:

2.014.800,00динара без пдв-а

Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“
- цена
100 пондера
Методе оцењивања
Упоређиваће се укупна понуђена цена из понуда. Максималан број пондера по овом
критеријуму (100) добија понуда са најнижом укупно понуђеном ценом. Остали понуђачи
рангирају се на основу понуђене цене.
Уколико постоје две понуде са истом понуђеном ценом, предност ће имати понуда
понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико и по том основу постоје исте понуде, понуда ће се изабрати путем жреба.
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Број примљених понуда:

- Највиша

2.190.000

Понуђена цена:
- Најнижа

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

2.014.800

- Највиша

2.014.800 *

- Најнижа

2.014.800 *

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.06.2018.

Датум закључења уговора:

25.06.2018.

Основни подаци о добављачу:
„Sion Gard“д.о.о. , Бежанијских илегалаца 3, 11070 Нови Београд

Период важења уговора:

25 .06.2019.

Околности које представљају основ за измену уговора:

нема

Остале информације:
Понуђач „Sion Gard“д.о.о. 11070 Нови Београд, Бежанијских илегалаца 3, понудио је цену на годишњем нивоу у износу од 2.014.800,00
динара, а понуђач ,,Dobergard“ д.о.о., Школски трг 5, 11000 Београд је понудио цену у износу од 2.190.000,00 динара на годишњем нивоу.
Обе понуђене цене су изнад процењене вредности јавне набавке, која износи 2.000.000,00 динара. Понуђена цена понуђача „Sion Gard
“д.о.о. 11070 Нови Београд, Бежанијских илегалаца 3, прелази процењену вредност за 14.800,00 динара на годишњем нивоу,а понуђена
цена понуђача ,,Dobergard“ д.о.о., Школски трг 5, 11000 Београд, прелази процењену вредност за 190.000,00 динара на годишњем нивоу.
Обзиром да понуђена цена није већа од упоредиве тржишне цене,а у складу са одредбом члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама,
уговор се додељује понуђачу „Sion Gard“д.о.о. 11070 Нови Београд, Бежанијских илегалаца 3.
Износ који прелази процењену вредност јавне набавке, може се обезбедити са наменске апропријације Финансијског плана.
*

