ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Tуристичке организације Србије

Адреса наручиоца:

Београд 11000 Чика Љубина 8

Интернет страница наручиоца:

serbia.travel

Врста наручиоца:

Остало

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:
Израда сајамских поставки за представљање туристичке понуде Србије у земљи и
иностранству
ОРН: 39154100

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Економски најповољнија понуда

177.200,00 евра

2

Број примљених понуда:

- Највиша

189.250 евра

- Најнижа

177.200 евра

- Највиша

189.250 евра

- Најнижа

177.200 евра

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.12.2017

Датум закључења уговора:

21.12.2017

Основни подаци о добављачу:
Beoexpo System d.o.o, Краља Вукашина 2, Београд

Период важења уговора:

12 месеци

Околности које представљају основ за измену уговора:
Површина штанда за конкретан сајам, може бити већа или мања у односу на површине дате у члану 1. овог уговора, о чему је Наручилац дужан да благовремено, најкасније 30 дана пре
дана отпочињања сајма, обавести Извршиоца.
Уколико су површине штанда за конкретан сајам веће или мање у односу на уговорене површине, укупна цена биће увећана или умањена по квадарату штанда у износу од 0,75% од
уговорене цене из члана 11. за конкретан штанд, по једаном квадрату.
Уколико је површина штанда за конкретан сајам већа у односу на уговорену површину из овог уговора, Уговорне стране ће о томе сачинити анекс уговора, којим ће дефинисати цену у
складу са ставом 2. овог члана.
Уколико је површина штанда за конкретан сајам нижа у односу на уговорену површину из овог уговора, Извршилац је дужан да нижу цену фактурише у испостављеном рачуну.
Уколико Наручилац, у складу са Програмом рада за 2018. годину, планира већу површину штанда за поједине сјмове, односно има потребу за већим обимом услуга који су предмет овог
поступка, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до 5% од укупне вредности овог уговора
о чему ће се сачинити анекс уговора.

Остале информације:

