ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:

Туристичка организација Србије

Адреса наручиоца:

Чика Љубина 8, Београд

Интернет страница наручиоца:

http://www.srbija.travel/o-tosu/javne-nabavke/

Врста наручиоца:

Остало

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

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:
Услуге у области односа с јавношћу ОРН: 79416000 - Партија 1. Услуге за односе с јавношћу
на тржишту Велике Британије

Процењена вредност јавне набавке:

7.000.000,00 рсд без пдв-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

две понуде:
1. Мediaconsulta UK, 16 Great Queen Street, Лондон, Велика Британија
2. Independentpublic relations LTD, 49 СhurchStreetTheale, Berks RG7 5BX, UK

Разлог за обуставу поступка:
Плански акти Туристичке организације Србије као Наручиоца, за 2016. годину, и то Програм рада којим
се планирају активности у 2016. години, као и Финасијски план, којим се опредељују средстава која се
издвајају из буџета Републике Србије за реализацију планираних активности, не предвиђа износ
средстава који је био антиципиран приликом расписивања Јавне набавке за услуге односа са јавношћу
под редним бројем 7/2015.
Програмом рада и финансијским планом за 2016. годину, предвиђен је мањи обим активности за 2016.
годину на тржишту Велике Британије, а у вези са тим и снижење трошкова услуга односа са јавношћу у
Великој Британији за 50%. Због снижења финансијских средстава, за тржиште Велике Британије, у 2016.
години, планира се ангажовање агенције за услуге односа са јавношћу на бази пројектних задатака, а
не на бази целогодишњег уговора како је било предвиђено Јавном набавком 7/2015.
С обзиром да смањење трошкова за тржиште велике Британије у 2016. години, представља објективну
околност која се није могла предвидети у време покретања поступка, услед које је престала потреба
наручиоца за набавком у обиму и на начин који је тражен конкурсном докуметацијом, стекли су се
услови да се обустави поступак јавне набавке за Партију 1, Услуге односа са јавношћу у Великој
Британији, у оквиру Јавне набавке Услуга за односе с јавношћу, ОПЈН 7/2015.

Када ће поступак бити поново спроведен:
након 6 месеци

Остале информације:
Понуђачи који су поднели понуду, у својим понудама нису навели да су имали трошкове у
припремању понуда у предметној јавној набавци.

