ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22 - 26

Интернет страница наручиоца: www.mpn.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 404-02-43/2015-02/6 од 29.04.2015.
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:
Услуга учешће на сајму - Закуп простора на 59. Међународном сајму технике и техничких
достигнућа (UFI) у периоду од 11.05.2015. до 15.05.2015.године
ОРН 92331100 услуге сајмова; допунски речник РА2-закуп

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

/

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у складу са пословима из делокруга рада Министарства планирало да у циљу представљања и
излагања врхунских научно технолошких решења, проистеклих из пројеката технолошког развоја основних и интердисциплинарних истраживања која су
предуслов за брз технолошки и економски развој (нека од њих су већ у примени, а нека чекају своју шансу) учествује на 59. Међународном сајму техничких
достигнућа.
Представљањем организација и пројеката и конкретним увидом у резултате јавност би стекла утисак о правцу развоја научно-истраживачке делатности у
Србији, као и способности да се овај сектор динамично усмерава ка решавању горућих проблема са којима се сусрећу привреда и друштво. На тај начин се
посебно истиче потенцијал ове области да се усмеравањем младих ка истраживањима креативно употреби највреднији ресурс државе. Приказују се нове
технологије и иновације, истраживачки резултати спремни за трансфер технологија у производњу или друге облике коришћења, намењени углавном
малим и средњим предузећима али и великим системима од којих се очекује водећа улога у развоју земље.
Сајам технике и техничких достигнућа 2015. године је најважнији регионални сајамски и конференцијски догађај о примени савремених достигнућа у
индустрији, инфраструктури, климатизацији, водоводним технологијама и управљању отпадом и отпадним водама, транспорту, железници и
ваздухопловству, опреми за паковање, складиштење и малопродају, технологији паметних зграда и др, и као таква испуњава услов за остваривање
планираних програмских активности у предметној области.
На сајму се презентују нове технологије као подршка индустријској производњи и индустријском снабдевању на различитим тржиштима.
Будући да је Београдски сајам искључиви власник ове манифестације, те да има апсолутно право продајом излагачког простора и да то право није
ниједним правним средством пренео на друго право лице, Министарство просвете, науке и технолошког развоја се обратило Управи за јавне набавке,
захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1.
тачка 2) Закона. Управа је дана 22.04.2015.године дала позитивно мишљење број 404-02-1396/15 о основаности примене преговарачког поступка.

Процењенa вредност јавне набавке:

2.250.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

2.250.000,00

- Најнижа

2.250.000,00

- Највиша

2.250.000,00

- Најнижа

2.250.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ САЈАМ
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Београд, Булевар војводе Мишића 14
Матични број: 07037457
ПИБ:100000792

Период важења уговора:

до извршења услуга

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно
удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права се подноси Републичкој комисији за заштиту права, а предају Наручиоцу. Примерак
захтева подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на адресу: javnenabavke@mpn.gov.rs или препорученом пошиљком са
повратницом, на адресу Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Захумска 14

Остале информације:
/

