ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Установа за културу, уметност и ваншколско образовање
Културни центар Горњи Миланова

Адреса наручиоца:

Трг кнеза Михаила 1
32300 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца: www.kcgm.org.rs
Врста наручиоца:

Култура

Број и датум доношења одлуке: 1.2.1./7-10
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:
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗИТ ТЕАТАР"
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 132/51 НОВИ БЕОГРАД
ОПШТИ РЕЧНИК НАБАВКИ: су услуге у областима рекреације, културе и спорта (Прилог 1
тачка 26. Закона о јавним набавкама), 92000000

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:

Члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15), ако из техничких односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.

Процењенa вредност јавне набавке:

60.000

Број примљених понуда:

1

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

60.000

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗИТ ТЕАТАР"
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 132/51 НОВИ БЕОГРАД
шифра делатности: 9499; пиб: 108087473

Период важења уговора:

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року од 10
(десет) дана од објављивања исте на Порталу Управе за јавне набавке

Остале информације:
Установа за културу, уметност и ваншколско образовање Културни центар Горњи Милановац
организује, у складу са Планом и програмом Установе за 2016,Позоришна представа И ЈА”
Организовање и заступање: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗИТ ТЕАТАР, ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШНЕ
ПРЕДСТАВЕ "нЕПОСЛУШНИ ЋИРА" И "кУВАРСКА БАЈКА" У ИЗВОЂЕЊУ ПОЗОРИШТА ЋИРА

