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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (.Службени гласник РС·, број 124/12, 14/2015,68/2015),
и Одлуке о додели уговора број 375/2018-Д-04 од 29.06.2018. године, Агенција за енергетику Републике
Србије, Београд, Теразије број 5N објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности број 1/2018
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Агенција за енергетику Републике Србије,
Београд, Теразије бр. 5N, www.aeгs.ГS
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
З. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке
мале вредности број 1/2018 је набавка услуга посредовања путничких агенција при куповини авио
карата, аутобуских и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за служ6ена
путовања за потребе Агенције за енергетику Републике Србије; ознака из Уредбе о утврђивању
општег речника набавке (.службени гласник РС" број 56/14) је 63500000 - услуге путничких
агенција и тур оператера и услуге помоћи туристима.
4. Уговорена вредност јавне набавке: 3.741.142,00 динара без пореза на додату вредност.
5. Критеријум за доделу уговора је био најнижа понуђена цена.
6. Број примљених понуда, највиша и најнижа понуђена цена, највиша и најнижа понуђена
цена код прихватљивих понуда: Благовремено, тј. до дана 13.06.2018. године до 13:00 часова,
приспело је укупно шест понуда које су оцењене као прихватљиве. Свих шест понуђача понудило
је исте цене од укупно 2,00 динара по особи без пореза на додату вредност за услугу
посредовања при куповини авио карата и других путних карата и 1 услугу посредовања при
резервацији хотелског смештаја.
7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
самостално.

Понуђач наступа

8. Датум доношења одлуке о додели уговора, датум закључења уговора:
Одлука о додели уговора донета је на седници Савета Агенције за енергетику Републике Србије
дана 29.06.2018. године. Уговор о пружању услуга посредовања путничких агенција при куповини
авио карата, аутобуских и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за служ6ена
путовања за потребе Агенције за енергетику Републике Србије, закључен је дана 09.07.2018.
године, са понуђачем Друштво за туризам "НС ТОР ТRAVЕL CENTAR" д.О.О. Београд (Стари
град), са седиштем у Београду, улица Риге од Фере број 6. Уговор је закључен на период од
годину дана.
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