ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:
Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ
Адреса наручиоца:
Светогорска бб, Београд
Интернет страница наручиоца:
www.cebef.rs
Врста наручиоца: Култура
Врста предмета:
(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):
Предмет јавне набавке бр.11/2018- јавна набавка- отворени поступак:
Набавка услуге смештаја извођача ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2018
Назив и ознака из општег речника набавке - 55110000 – Услуге хотелског смештаја
Уговорена вредност:

Партија 1 - услуге смештаја у категоризацији од 3 звездице уговорена вредност је
310.135,48 без ПДВ, односно 351.325,00динара са ПДВ-ом.
Партија 2 - услуге смештаја у категоризацији од 4 звездице уговорена вредност је
1.976.318,46 без ПДВ, односно 2.276.220,10динара са ПДВ-ом.
Критеријум за доделу уговора: Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа
понуђена цена. У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се
сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања. (минимум 30 дана максимум 45 дана). У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок
плаћања, наручилац ће извршити доделу уговора жребом
Број примљених понуда:2
партија 1 : 1 понуда
партија 2 : 1 понуда
Понуђена цена:
за партију 1
- Највиша: 310.135,48 динара без ПДВ
- Најнижа: 310.135,48 динара без ПДВ
за партију 2:
- Највиша: 1.976.318,46 динара без ПДВ
- Најнижа: 1.976.318,46 динара без ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
за партију 1
- Највиша: 310.135,48 динара без ПДВ
- Најнижа: 310.135,48 динара без ПДВ
за партију 2:
- Највиша: 1.976.318,46 динара без ПДВ
- Најнижа: 1.976.318,46 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.06.2018.
Датум закључења уговора:
за партију 1 - 21.06.2018. године
за партију 2 - 22.06.2018. године
Основни подаци о добављачу:
за партију број 1 - услуге смештаја у категоризацији од 3 звездице
Хопар д.о.о. – хотел Парк, са седиштем у Београду, улица Његошева бр. 2, ПИБ
105439917, матични број 20372354
за партију број 2 - услуге смештаја у категоризацији од 4 звездице
NBGP PROPERTIES d.o.o. Огранак Crowne Plaza са седиштем у улици Владимира Поповића
10, ПИБ: 105480755, Мат.бр. 20396687
Период важења уговора: до реализације уговорних обавеза
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације: /

