РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-8/2020
Датум: 7.2.2020. године
Београд, Његошева 77

УДРУЖЕЊЕ ,,АРТ ЗОНА“ ПАНЧЕВО,
ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 6,
МАТИЧНИ БРОЈ:28040962,
ПИБ: 107012557
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда
Врста предмета: Услуга
Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавки:
Услугa реализације концерта „Вечне мелодије“ (Назив и ознака из Општег речника набавки:
Услуге у области рекреације, културе и спорта, 92000000).
Основ за примену преговарачког поступка:
Члан 36. став 1. тачка 2) Закона:
Наручилац може спроводити 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.
Подаци који оправдавају његову примену:
Пројекат „Вечне мелодије“ подразумева извођење евергрин и шлагерске музике једног од највећих
композитора у бившој Југославији Жарка Петровића. Такође, Љиљана Петровић Голубовић је
наследник ауторских права за песме познатог композитора и овластила је потенцијалног понуђача
да за концерт „Вечне мелодије Жарка Петровића“. Извођење евергрин и шлагерске музике врши
искључиво Удружење „АРТ ЗОНА“ из Панчева.
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Критеријум за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда истиче у уторак, 18.2.2020. године у 900 часова. Први дан рока за
подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда.
Адреса за подношење понуда је: Градска општина Врачар, Управа Градске општине,
Одељење за буџет, финансије и набавке, Његошева 77, Београд или лично, у писарници
Наручиоца на наведеној адреси.
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:
НЕ ОТВАРАТИ
ЈН број 404/2-8/2020 – преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда за услугу реализације концерта „Вечне мелодије“
КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда биће одржано у уторак, 18.2.2020. године у 1000 часова у Београду, у управној
згради Градске општине Врачар, Његошева 77/X спрат.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
подносилаца понуда.
Елементи о којима ће се преговарати:
Елемент о коме ће се преговарати биће понуђенa укупна цена за услугу реализације концерта
„Вечне мелодије“.
Начин преговарања:
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда. Преговарање ће се
вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју коначну
цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.
Понуђач је дужан да, уколико током преговарања измени своју понуду, на лицу места сачини нову
према новим условима. Иновирана понуда мора бити сачињена на меморандуму понуђача,
снабдевена деловодним бројем, потписом одговорног лица и печатом понуђача.
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Рок за доношење одлуке: Законски рок.
Лице за контакт: Ана Лалић, дипл.економиста и Мирјана Ивановић, дипл. правник.
Адресе електронске поште: a.lalic@vracar.rs и m.ivanovic@vracar.rs.
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