На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'',
број 124/2012), Наручилац – Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у
Београду, доноси
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
- ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ, УНИВЕРЗИТЕТ У
БЕОГРАДУ, ул. Краљице Наталије бр. 45/IV, 11000 Београд, www.instifdt.bg.ac.rs
2) Врста Наручиоца:
- Научноистраживачка установа
3) Врста предмета:
- Услуге
4) За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Поступак јавне набавке мале вредности број 02/2014 - Услуге резервације и плаћања
хотелског смештаја у циљу организовања конференција за потребе Наручиоца
55110000 – услуге хотелског смештаја
5) Уговорена вредност:
549.864,00 динара
6) Критеријум за доделу Уговора о јавној набавци:
Избор најповољније понуде је извршен на основу примене критеријума економски
најповољније понуде пондерисањем следећих елемената:
- Понуђена цена
---------------------------------------------------------------- 80 пондера
- Рок и начин плаћања ---------------------------------------------------------------- 20 пондера
- Доступност – резервни критеријум
7) Број примљених понуда:
- 2 (две) понуде
8)Највиша и најнижа понуђена цена:
- Највиша понуђена цена:
- Најнижа понуђена цена:

573.334,00 динара
549.864,00 динара

9) Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:
- Највиша понуђена цена:
- Најнижа понуђена цена:

549.864,00 динара
549.864,00 динара

10) Датум доношења одлуке о додели Уговора о јавној набаци:
25.06.2014.године

11) Датум закључења Уговора о јавној набавци:
01.07.2014.године
12) Основни подаци о Пружаоцу услуга:
CD TRAVEL DOO, ул.Краља Милутина бр.57, 11000 Београд
Матични број: 17538667
ПИБ: 103264318
13) Период важења Уговора о јавној набавци:
Од 01.07.2014. до 31.12.2014.године
14) Околности које представљају основ за измену Уговора о јавној набавци:
Предметни Уговор о јавној набавци се може изменити или допунити само у писаној форми
закључивањем Анекса предметног Уговора о јавној набавци уз сагласност обе уговорне
стране у складу са чланом 10. став 1. предметног Уговора о јавној набавци и у случају
промене цене у складу са чланом 4. став 4. предметног Уговора о јавној набавци.

