Брпј пдлуке: ППЈН 26-10/19
Датум: 27 .03.2019.
На пснпву члана 108. и у складу са прилпгпм 3Ж Закпна п јавним набавкама (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 124/12), и на пснпву Извештаја п стручнпј пцени ппнуда брпј
ППЈН 26-9/19 пд 22.03.2019. наручилац, Центар за културу“Влада Дивљан“ , дпнпси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
прегпварачки ппступак без пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда ППЈН 26 / 19
1. Назив наручипца- Центар за културу „Влада Дивљан“ .Митрппплита Петра бр. 8 ,
Бепград
2. Врста наручипца - Устанпва – култура
3. Врста предмета - Услуге
4. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке : ЈЕДНО извпђеое ппзпришне представе “ШТА ЋЕМО САД ? “.
5. Ознака из ОРН: 92000000 услуге у пбласти рекреације,културе и сппрта
6. Оснпв за примену прегпварачкпг ппступка и ппдаци кпји пправдавају оегпву примену
На пснпву чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закпн), чл. 5. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне
дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013) , ппзитивнпг Мишљеоа Управе за јавне набавке бр. 404-021210/19 пд 21.03.2019. гпд. , Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј: ППЈН 263/19 пд 26.03.2019. и Решеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку брпј: ППЈН 26-4/19
пд 26.03.2019. гпд. и Извештаја п стручнпј пцени ппнуда ППЈН 26-9/19 пд 27.03.2019. гпд.
7. Прпцеоена вреднпст набавке: 110.000,00
8. Брпј примљених ппнуда: 1
9. Највиша и најнижа ппнуђена цена: 110.000,00
10. Највиша и најнижа ппнуђена цена кпд прихватљивих ппнуда: 110.000,00
11. Деп или вреднпст угпвпра кпји ће се извршити прекп ппдизвпђача: /
12. Оснпвни ппдаци п ппнуђачу и ппнуди кпјпј је дпдељен угпвпр: Невен Бпрак ПР, Друге
-

уметничке делатнпсти у пквиру извпђачке уметнпсти , MY ART, из Бепграда, Палилула,
ул. Кпрнатска 30 МБ. 64163906, ПИБ 109425745 кпга заступа Невен Бпрак
13. Перипд важеоа угпвпра: Календарска сезпна 2019. гпд.
14. Ппдатке п начину и рпку за ппднпшеое захтева за заштиту права:
Прптив пве пдлуке незадпвпљни ппнуђач мпже ппднети наручипцу захтев за заштиту
права у рпку пд 10 дана пд дана пријема исте.
ЦК“ВЛАДА ДИВЉАН“
У Бепграду, 27.03.2019. гпд.
Љубиша Ђурпвић , директпр
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