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

Назив наручиоца:

Туристичка организација града Сомбора

Адреса наручиоца:

Трг Светог Ђорђа 1, 25 000 Сомбор

Интернет страница наручиоца: www.visitsombor.org
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Број и датум доношења одлуке: 347/2019 од 13.12.2019. године
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 04/19 je услуга организације манифестације Нове године
Назив и ознака из општег речника набавки: 79952100 – услуге организовања културних
дешавања

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 је члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама.
Разлози за његову примену: технички, односно уметничких разлози предмета јавне набавке
и из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само
одређени понуђач.
Позитивно мишљење Управе за Јавне набавке бр. 404-02-5262/19 од 29.11.2019. године.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.800.000.00 РСД

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.800.000.00 РСД

- Најнижа

1.800.000.00 РСД

- Највиша

1.800.000.00 РСД

- Најнижа

1.800.000.00 РСД

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Јулија Ђурић ПР Агенција за пословне активности «JULAS», ул. Захумска, Београд, ПИБ
111735290, МБ 65627612

Период важења уговора:

до извршења уговорених услуга

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

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року
од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки

Остале информације:

