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.у п у ћ у је
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕТАЊУ
ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЊИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. Поступак јавне набавке број: 2 /2013 а по основу Одлуке о покретању поступка
број: 332-1-66/2013.од 14.08.2013. године, спровешће се у преговарчком поступку без
објављивања јавног позива на основу члана 36. став 1.тачка 2.

2. Предмет јавне набавке
је услуга – ОРГАНИЗОВАЊЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ТАБУРАШКИ САБОР – ДЕРОЊЕ 2013, који ће се
одржати 30. и 31. августа 2013. године у месту Дероње према спецификацији
датој у конкурсној документацији.
3.Назив и ознака из општег речника набавки је:
79952100 - Услуге организовања културних дешавања
4. ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ТАБУРАШКИ САБОР –
ДЕРОЊЕ 2013 у Преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу
члана 36. став 1.тачка 2.вршиће се од пружиоца услуге ,,ТАМБУРИЦА ФЕСТ МЕДИА“Нови Сад јер је носилац ауторски права на организацију манифестације под називом
,,ТАМБУРИЦА ФЕСТ-ДЕРОЊЕ,Светски тамбурашки фестивал“

Набавка наведене услуге се спроводи након добијања мишљења Управе за
јавне набавке (дана 12.08.2013.) о основаности примене преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, број 2/2013 од 14.08.2013.године, у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012),
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“,
број 29/2013), као и другим важећим прописима.
Комисија Туристичке организације општине Оџаци за спровођење поступка јавне
набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,
ПОЗИВА пружаоца услуге:. ,,ТАМБУРИЦА ФЕСТ МЕДИА“- Нови Сад ,Булевар Јаше
Томића бб,Нови Сад и доставља му Конкурсну документацију за предметну набавку,
како би пружалац услуге доставио своју понуду у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда.
Пружаоца услуге: ,,ТАМБУРИЦА ФЕСТ МЕДИА“- Нови Сад ,Булевар Јаше
Томића бб,Нови Сад , на основу чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(''Сл. гласник РС'' бр. 124/12), јер је носилац искључивих права за заступање и
преговарање у име и за рачун оних извођача који ће учествовати на манифестацији

„Тамбурашки сабор Дероње 2013“ према спецификацији услуге која је прилог овoг
позива и дата у Конкурсној документацији;
.
Предметна набавка обухвата организовање манифестације према
Спецификацији и Техничким карактеристикама набавке, датим у Конкурсној
документацији,
5.Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6.Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим позивом и
конкурсном документацијом која се доставља уз овај позив.
7. Критеријум за избор најповољније понуде је критеријум најнижа понуђена
цена.
8. Понуде са варијантама није дозвољена.
9. Понуде са припадајућом документацијом достављају се у затвореној и
запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са обавезном назнаком на лицу коверте: Понуда
за јавну набавку бр. 2/2013, за ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ТАБУРАШКИ САБОР –ДЕРОЊЕ 2013 са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ”, поштом
или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, број телефона као и име особе за контакт.
7.Увид у конкурсну документацију се може извршити на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца
8.Рок за подношење понуде је 8 (oсам) дана од дана објављивања
на порталу
Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.turizamodzaci.rs до
22.08.2013. до 10,00 часова, без обзира на начин доставе.
9. Понуда, са свим пратећим обрасцима-прилозима, мора бити сачињена на
оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са
важношћу од најмање 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или
читко попуњена неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица понуђача
и оверена печатом, у складу са Законом о јавним набавкама, овим позивом и конкурсном
документацијом.
Последњи дан рока је 22.08.2013. до 12,15часова.
Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда
сматраће се неблаговременом.
10. Јавно отварање понуда и преговарању обавиће се у згради Наручиоца
на дан 22.08.2013. године, са почетком у 10,15 часова.
Јавном отварању понуда и преговарању могу присуствовати овлашћени
представници понуђача који морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се
предаје Комисији пре отварања понуда.
11. Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од три дана од
дана јавног отварања понуда.
12. Додатна обавештења и информације заинтересовани могу тражити од наручиоца
искључиво у писаној форми или путем е-маила.
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