ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Канцеларија за сарадњу с медијима

Адреса наручиоца:

Немањина 11

Интернет страница наручиоца:

/

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Предмет јавне набавке је услугe сервиса вести Новинске агенције ТАНЈУГ.
Ознака из општег речника: Услуге новинских агенција – 92400000
Услуге сервиса вести Новинске агенције ТАНЈУГ подразумевају следеће:
Танјуг сервис вести – у оквиру кога се континуирано, 24 часа дневно емитују информације из области унутрашње политике, спољне политике, економије,
културе и спорта, из Србије и света. Информације се у оквиру овог сервиса дистрибуирају у форми вести и извештаја са конференција за новинаре, саопштења за
јавност и изјава званичника са догађаја који су најављени у оквиру редовне најаве догађаја и других форми новинарског извештавања. Танјуг дневно емитује
приближно између 300-400 информација на наведене теме.
Танјуг Фото сервис – прати догађаје у земљи и свету, дневно емитује у просеку око 200 фотографија из сфера политике, привреде, друштва, културе и спорта.
Поред фотографија из продукције Танјуга, у сервису се и дневно објављује приближно 1200 фотографија добијених кроз међуагенцијску сарадњу.
Танјуг Видео сервис - садржи дневно око 100 видео-извештаја, видео вести и видео снимака/прилога са значајних догађаја у Србији и региону, али и свету које
агенција остварује путем међуагенцијске сарадње.
Сервис је на располагању кориснику 24 сата дневно, 7 дана у недељи.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

41.666,66 дин. месечно (без ПДВ-а), а 45.833,33 дин. (са
ПДВ-ом),
499.999,92 дин. укупно (без ПДВ-а), 549.999,91 дин. (са
ПДВ-ом)

једна (1)

Број примљених понуда:

- Највиша

123.000,00 дин. месечно (без ПДВ-а), а 135.300,00 дин. (са ПДВ-ом),
1.476.000,00 дин. укупно (без ПДВ-а), 1.623.600,00дин. (са ПДВ-ом)

- Најнижа

41.666,66дин. месечно (без ПДВ-а), а 45.832,60 дин. (са ПДВ-ом),
499.999,92дин. укупно (без ПДВ-а), 549.991,20 дин. (са ПДВ-ом)

- Највиша

41.666,66дин. месечно (без ПДВ-а), а 45.832,60 дин. (са ПДВ-ом),
499.999,92дин. укупно (без ПДВ-а), 549.991,20 дин. (са ПДВ-ом)

- Најнижа

41.666,66дин. месечно (без ПДВ-а), а 45.832,60 дин. (са ПДВ-ом),
499.999,92дин. укупно (без ПДВ-а), 549.991,20 дин. (са ПДВ-ом)

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Понуђач наступа самостално.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.07.2018.године

Датум закључења уговора:

17.07.2018.године

Основни подаци о добављачу:
ТАНЈУГ ЈП, Обилићев венац бр.2, 11000 Београд

Период важења уговора:

Уговор се закључује на период од 12 месеци
почев од 17.07.2018. године.

Околности које представљају основ за измену уговора:

/

Остале информације:
/

