ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Завод за вредновањ квалитета образовања и васпитања

Адреса наручиоца:

Фабрисова 10, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.ceo.edu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Добра

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:

ЈНМВ бр 13/2019
услуге посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство,
63500000 – Услуге путничких агенција и туроператера и услуге помоћи туристима

Уговорена вредност:

458.333

Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за избор понуда је: „Најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.
У случају да два или више Понуђача понуде исту цену за услуге као најповољнија биће
изабрана понуда оног Понуђача који понуди дужи рок плаћања (не краћи од 15 нити дужи од
45 дана).
Уколико два или више Понуђача понуде исту цену и исти рок плаћања као најповољнија биће
изабрана понуда оног Понуђача који понуди краћи рок испоруке путних карата/резервације за
хотелски смештај (не краће од 1 сата и не дужи од 24 сата) од пријема писменог захтева
Наручиоца (упућеног путем поште, е-мејлом, телефаксом).
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом услуга, истим роком
плаћања истим роком испоруке путем жреба. Избор понуда је донет путем жреба.
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Број примљених понуда:

- Највиша

0,02

- Најнижа

0,02

- Највиша

0,02

- Најнижа

0,02

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.11.2019

Датум закључења уговора:

21.11.2019

Основни подаци о добављачу:
IMPALA D.O.O. Кумодрашка 10, Београд.

Период важења уговора:

до утрошка средстава - најдуже 12 месеци од
потписивања уговора.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

