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

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

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

Остале информације:
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	Text18: Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком "Захтев за заштиту права јн.бр. ППБОППП 06/15 ".На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 149. Закона.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од  80.000,00 дин, број рачуна: 840-30678845-06;  шифру плаћања: 153 или 253;  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Републике Србије;  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  потпис овлашћеног лица банке. 
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	Text8: Члан 36. Став 1. Тачка 2 ЗЈН, по основу сагласности управе за јавне набавке број 404-02-2754/15 од 29.07.2015. године. Обзиром да је Златибор један од најпознатијих туристичких центара који бележи велику посећеност туриста током летње туристичке сезоне, организација наведеног фестивала  на Краљевом тргу, вишеструко би допринело афирмацији и промоцији једног од највећих  туристичких центара. На поменутом фестивалу биће одржано такмичење нових певача, а у ревијалном делу наступиће  познати певачи. Обзиром да се ради о предузећу које има своју продукцију, телевизију, целокупан  програм биће телевизијски емитован.  Имајући у виду досадашњу посећеност Златибора током летње туристичке сезоне , према  процени Туристичке Организације Златибор  овој манифестацији  би присуствовао велики број љубитеља Златибора, како туриста смештених на Златибору, тако и становништва из околних градова као што су Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Пожега и Чачак. Имајући у виду да Златибор располаже са око 20.000 лежајева у хотелима, одмаралиштима и домаћој радиности, организација наведеног  фестивала допринела би повећаном броју гостију. Самим тим знатно би се увећали приходи како локалне самоуправе, тако и свих хотелских и угоститељских објеката и предузетничких радњи.
	Text7: /
	Text6: Oрганизација фестивала народне музике на Златибору, ППБОППП 06/1592312250 Услуге других самосталних уметника 
	Text4: 404-154-6/15-02 од  03.08.2015. године


