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

Назив наручиоца:

Туристичка организација Србије

Адреса наручиоца:

Чика Љубина 8, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца: тос.рс
Врста наручиоца:

Остало

Број и датум доношења одлуке: 3065/5 од 2.10.2015.
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:
Promoting Tourism through the Board Game ‘Monopoly’
CPV(Common Procurement Vocabulary ): 39294100

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:

преговарачки поступак у смислу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, а на
основу мишљења Управе за јавне набaвке број 404-02-1863/15 од 7.9.2015. године.

Процењенa вредност јавне набавке:

5.000.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

4.844.100,00

- Најнижа

4.844.100,00

- Највиша

4.844.100,00

- Најнижа

4.844.100,00

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 :
Winning Moves UK Limited, 7 Praed Street, London, W2 1NJ, UK

Период важења уговора:

Новембар 2016.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Остале информације:
Цена је изражена у Британским фунтама и износи 30.000 GBP*, а на дан отварања је вршен
прерачун у динаре по средњем курсу НБС за ту валуту и износи 4.844.100 динара. Плаћање
ће се вршити у две једнаке рате у 2015. и 2016. години.

