
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text7: Критеријум за доделу уговора у предметној јавној набавци је економски најповољнија понуда. Економски најповољнија понуда се утврђује упоређивањем следећих критеријума: ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОНДЕРА1. Укупна понуђена цена авио карата са укљученим трошковима који терете предметну набавку (трошкове услуге резервације издавања карата, аеродромске таксе и др.) без ПДВ-а: 552. Укупна понуђена цена ноћења са доручком у хотелу са 4 звездице са укљученим трошковима који терете предметну набавку (трошкове услуге резервације боравка, таксе, осиугурања и сл.) без ПДВ-а: 253. Цена услуге обезбеђивања авио карата по особи без ПДВ-а: 104. Цена услуге обезбеђивања хотелског смештаја по особи без ПДВ-а: 10Укупно 100
	Text10: 3
	Text11: 1,429,675.00 динара (95,98 пондера)
	Text12: 1,331,620.00 динара (100 пондера)
	Text13: 1,429,675.00 динара (95,98 пондера)
	Text14: 1,331,620.00 динара (100 пондера)
	Text15: /
	Text17: 09.05.2016. године
	Text16: 27.04.2016. године
	Text21: /
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	Text18: Немесис Д.О.О. са седиштем у Ул. Кнез Михаилова 33/II, Београд, матични број 06211283, ПИБ 100054574.
	Text19: Од 09.05.2016. до 31.03.2017. године


