
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: ГРАД КРАЉЕВО
	Text2: Трг Јована Сарића 1
	Text3: 
	Text5: Hабавка услуге-извођења музичког програма – концерта групе „Кики Лесандрић и Пилоти“ за дочек Нове 2017. године на Градском тргу у Краљеву, дана 31. децембра 2016. године, за потребе града Краљева као наручиоца
	Text6: 
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Dropdown2: [Услуге]
	Text7: Правни основ за покретање преговарачког поступка без објављивања јавног позива је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).Наручилац град Краљево планирао је важећим Планом јавних набавки за 2016. годину поступак јавне набавке услуге извођења музичког програма концерта групе „Кики Лесандрић и Пилоти“ за дочек Нове 2017. године на градском тргу-Тргу Српских ратника у Краљеву дана 31.12.2016. године, као преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36. тачка 2. Закона о јавним набавкама. Из техничких и уметничких разлога саме јавне набавке и заштите искључивих права понуђача Агенције за организацију уметничких догађаја пр. Вера Мијушковић Београд, као јединог и искључивог заступника групе „Кики Лесандрић и Пилоти“ у уговарању њиховог наступа у Краљеву, предметну набавку услуге може извршити само овај понуђач. Процењена вредност набавке ове услуге из важећег Плана јавних набавки града Краљева за 2016. годину је на износ од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. Процењена вредност набавке ове услуге из важећег Плана јавних набавки града Краљева за 2016. годину је на износ од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. Како наручилац град Краљево жели да обезбеди концерт ове познате музичке групе за дочек Нове 2017. године на градском тргу, имајући у виду чињеницу да се ради о познатној еминентној музичкој групи која постоји 35. година и која је објавила 11 студијских албума продатих у вишемилионском тиражу, а која никад није гостовала у граду Краљеву, да наступ ове музичке групе највише одговара наручиоцу у смислу самог понуђеног програма за дочек Нове године, јер понуда садржи комплетну услугу која обухвата поред наступа ове групе и одговарајућу позорницу, озвучење, светлосну расвету, бинску опрему потребну за извођење музичког програма коју наручилац не поседује, нити може обезбедити, као и чињеницу да град није у претходном периоду организовао и финансирао из својих буџетских средстава дочек Нове године на градском тргу. Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива из члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) набавке услуге овог музичког и уметничког програма дана 19. децембра 2016. године.
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