Наручилац

Адреса
Број
Датум

Центар за културу,
образовање и
информисање
„Градац“ - Рашка
Ибарска 6
733
23.07.2018.г.

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Центар за културу, образовање и информисање
„Градац“ - Рашка доноси:
Обавештење о покретању преговарачког поступка
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац Центар за културу, образовање и информисање „Градац“ -Рашка, ул.
Ибарска 6, 36350 Рашка, web: www.ckgradac.rs.
2. Врста наручиоца: Установа - локална самоуправа.
3.
Опис предмета јавне набавке
јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда за јавну набавку услуге: – ОДРЖАВАЊЕ КОНЦЕРТА МУЗИЧКЕ ГРУПЕ
“БИЈЕЛО ДУГМЕ” У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ“
У РАШКИ. Контакт Особа за контакт Никша Барлов, електронска адреса:
biblioteka_raska@yahoo.com
4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају
његову примену:
Правни основ (основ из члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама):На
основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 5. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), и Правилника о
изменема и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС“
бр. 104/2013), Мишљења УЈН бр 404-02-2686/18 од 17.07.2018. године, Одлуке о
покретању поступка јавне набавке бр. 730 од 23.07.2018. године и Одлуке о
образовању Комисије за јавну набавку бр. 731 од 23.07.2018. године
Наручилац је пре покретања преговарачког поступка дана 22.06.2018. године Управи за
јавне набавке упутио захтев за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка, број 639 и допуну захтева за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка број 681, од 09.07.2018.г. са Понуђачем Adis Gojak PR,
Agencija za producentske usluge BD Music production Beograd, Стојана Ћелића 5А,
Београд, Савки Венац, Србија, М Бр. 64466003, ПИБ : 109843198, коју заступа Адис
Гојак као овлашћени заступник извођача музичке групе „Бијело дугме“ по основу члана
36. став, тачка 2) и након добијеног позитивног Мишљења бр. 404-02-2686/18 од
17.07.2018. године припремио Одлуку о покретању преговарачког поступка.
5. Опис предмета ЈН: Организација концерта музичке групе“БИЈЕЛО ДУГМЕ” У
ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ“ У РАШКИ дана
22.08.2018.године у Рашки, ОРН: Услуге музичких састава – 92312130.

6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Понуђач Adis Gojak PR, Agencija za producentske usluge BD Music production
Beograd, Стојана Ћелића 5А, Београд, Савки Венац, Србија, М Бр. 64466003, ПИБ :
109843198, коју заступа Адис Гојак као овлашћени заступник извођача музичке групе
„Бијело дугме“ по основу члана 36. став, тачка 2) и након добијеног позитивног
Мишљења бр. 404-02-2686/18 од 17.07.2018. године.
Због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.
7. Место , рок и начин извршења услуге: ОДРЖАВАЊЕ КОНЦЕРТА МУЗИЧКЕ
ГРУПЕ “БИЈЕЛО ДУГМЕ” У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „РАШКЕ ДУХОВНЕ
СВЕЧАНОСТИ“ У РАШКИ, дана 22.08.2018.године са почетком у 21,00 часова, у
трајању од 120 минута.

М.П.

Одговорно лице
____________________________________

