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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Бр. 1/2018
На основу члана 55., а у вези са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спроводи се
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број
1/2018.
*Врста и опис предмета јавне набавке:
Услуга - Организација „Фестивала популарне домаће музике - Summer sound fest,
Инђија 2018“.
Општи речник набавки: 92310000 – услуге уметничког и литерарног
стваралаштва и услуге приказивања.
*Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Члан 36. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, којим је прописано да наручилац може спровети
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач. Како је прописано чланом 36. став 2, наручилац је дужан да пре
покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2 захтева од Управе за јавне
набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Наручилац је
дана 24.05.2018. године упутио Захтев за давање мишљења Управи за јавне
набавке број 404-64/2018-II, а дана 06.06.2018. године примио позитивно
мишљење Управе за јавне набавке донето дана 04.06.2018. године под бројем
404-02-2202/18.
*Разлози провођења преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1.
тачка 2. ЗЈН-а:
„Фестивал популарне домаће музике, Summer fest, Инђија 2018“ одржаће се дана
30.06. и 01.07.2018. године у Инђији, са извођачима: Александра Пријовић
Lexington band, Аца Лукас и гости изненађења. Једина фирма која може да
ангажује поменуте извођаче за оба наведена датума је „ЕНТЕР фестивал“ доо из
Нови Сад. Такође, тој фирми ће бити поверена комплетна организација фестивала
(ангажовање поменутих извођача, физичко-техничког обезбеђења, постављање
бине, озвучења, расвета, заштитне ограде, штампање и продаја карата, рекламамаркетинг у земљи и региону).
*Назив и адреса лица коме ће Наручилац послати позив за подношење
понуда:
„ЕНТЕР фестивал“ доо Нови Сад, улица Валентина Водника 23.

