ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "Апатин" АПАТИН

Адреса наручиоца:

Апатин, ул. Петефи Шандора бр. 2/а

Интернет страница наручиоца:

http://www.apatin.org.rs/

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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:
Предмет јавне набавке бр. 2/2018 је набавка услуга – услуге ангажовања извођача на
манифестацијама “55. Апатинске рибарске вечери“
Јавна набавка је обликована по партијама и то:
Партије Назив партије
1. Концерт музичке групе „Хладно пиво“
2. Концерт музичке групе „Невере бебе“
3. Концерт естрадне уметнице „Цакана“
4. Концерт музичке групе „Ритам Нереда“
5. Концерт естрадне уметнице Вики Миљковић

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:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је
члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 124/12,
14/15 и 68/15) – ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке
или разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само
одређени понуђач
Мишљења Управе за јавне набавке бр. 011-00-128/18 од 25.06.2018. године

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Партија I
Mузичка група „Хладно пиво“ које заступа Гајба рецордс доо – Загреб са седиштем у Шублинов вијенац 20, 10090 Загреб
Партија II
Mузичка група „Невере бебе“ које заступа Агенција за организовање уметничких догађаја Топ Сцена из Челарева, улица Милана
Зорића 6, Челарево
Партија III
Естрадни уметник Цакана коју заступа Удружење грађана "Шара" adresa: Породице Тричковић 3,Београд - Чукарица
Партија IV
Mузичка група „Ритам Нереда“ које заступа Удружење грађана „Шта Хоћеш“ из Обреновца, улица Ђачког Батаљона 9а, Обреновац
Партја V Естрадни уметник Вики Миљковић коју заступа Агенција за организовање уметничких догађаја Топ Сцена из Челарева, улица
Милана Зорића 6, Челарево, Челарево

Остале информације:

