У складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама (Сл гласник републике Србије 124/12,14/15 и 68/15) и у складу са Извештајем о
стручној оцени понуда број 98-IV од 02.04.2018., в.д. директора Центра београдских фестивала следећу

ОДЛУКУ
О додели уговора
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга - набавка услуга у области културе –
Набавка услуга у области културе - Наступ у оквиру редовне сезоне Центра београдских фестивала – концерт Сергеја Крилова, виолина, у
пратњи Литванског Камерног оркестра
БР 06/2019
Уговор за јавну набавку услуга културе– Наступ у оквиру редовне сезоне Центра београдских фестивала – концерт Сергеја Крилова,
виолина, у пратњи Литванског Камерног оркестра се додељује понуђачу:
Музичка омладина Новог Сада, улица Католичка порта 2/2, Нови Сад, Србија, ПИБ 100449698, Матични број 08043566 за понуду број
119- IV од 02.04.2019 (заводни број ЦЕБЕФ-а).
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту ЦЕБЕФ-а у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење
1. У складу са мишљењем Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-1151/19 од 22.03.2019.
године, Наручилац је донео одлуку о покретању Јавне набавке - преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
за јавну набавку услуга културе– Наступ у оквиру редовне сезоне Центра београдских фестивала – концерт Сергеја Крилова, виолина, у
пратњи Литванског Камерног оркестра ЈН 06/2019 број 114-IV од 27.03.2019. године и Решење о образовању комисије за јавну набавку
број 115-IV од 27.03.2019. године.

2. Обавештење о покретању преговарачког поступка без обајвљивања јавног позива је постављено на Портал јавних набавки и сајт
Наручиоца 01.04.2019., у складу са Законом о јавним набавкама.
3 . Јавно Отварање понуда је извршено 02.04.2019. године у просторијама Центра београдских фестивала у улици Илије Гарашанина 24,
Београд, Србија, са почетком у 12.30 часова, а у присуству комисије за јавну набавку формираној Решењем о образовању комисије за
јавну набавку број 115-IV од 27.03.2019. године. Преговарање је било заказано одмах по отварању понуда.
Представници Понуђача нису били присутни на отварању понуда , нити за преговарачки процес.
4. По завршетку отварања понуда и процеса преговарања, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда број
124-IV од 02.04.2019. године у којем се наводи следеће:
1.) Предмет јавне набавке: услуге културе - Наступ у оквиру редовне сезоне Центра београдских фестивала – концерт Сергеја
Крилова, виолина, у пратњи Литванског Камерног оркестра ЈН 06/2019
Назив и ознака из општег речника набавке: 92312130 - Услуге музичких састава, 92312000 - Уметничке услуге
Набавка није обликована у партијама
2.) Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност набавке: 2.000.000,00 динара без ПДВ
3.) Укупан број поднетих понуда: 1
Благовремене понуде ( рок за достављање понуда је био 02.04.2019. до 12.00 часова):
Број понуде (заводни број
ЦЕБЕФа)

Понуђач

Датум пријема
понуде

Време пријема понуде

119- IV од 02.04.2019.

Музичка
омладина Новог
Сада, улица
Католичка порта

02.04.2018.

10.45h

2/2, Нови Сад

Неблаговремене понуде: није било неблаговремених понуда
4.) Комерцијални услови из достављених понуда:

Број понуде

119- IV од
02.04.2019.

Назив или
понуђача

Понуђена
Понуђена
шифра цена без ПДВ цена са ПДВ

Музичка омладина
Новог Сада, улица
Католичка порта 2/2,
Нови Сад

1.920.000,00
динара

2.304.000,00
динара

Рок реализације Начин
уговора
плаћања и Важност
рок плаћања понуде
до испуњења
уговорних обавеза

Вирмански, у
законском
року

60 дана

Одбијене понуде са назначеним разлогом одбијања и понуђеном ценом :није било одбијених понуда
- Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
- У складу са критеријумом за доделу уговора, Комисија за јавну набавку је рангирала понуде на следећи начин:
У складу са критеријумом за доделу уговора Комисија је рангирала понуде на следећи начин:

Ранг

Понуђач

број понуде

Понуђена цена без ПДВ Понуђена цена са ПДВ

Начин
плаћања и
рок
плаћања

Важност
понуде

1.

2.

Музичка омладина
Новог Сада, улица
Католичка порта 2/2,
Нови Сад

119- IV од
02.04.2019.

/

/

1.920.000,00 динара

/

2.304.000,00 динара

/

Вирмански, у
законском
року

60 дана

/

/

Како представник понуђача није присуствовао преговарању, цена и услови које је доставио у оквиру понуде коју је поднео се
сматрају његовом коначном понудом.
Понуда број 119- IV од 02.04.2019. године понуђача Музичка омладина Новог Сада је оцењена као благовремена , исправна и
прихватљива јер је у оквиру процењене вредности, а понуђач је потписом модела уговора прихватио све услове које
предметни модел уговора стипулише.
Стога, достављена понуда 119- IV од 02.04.2019. године понуђача Музичка омладина Новог Сада се прихвата у целости према
комерцијалним условима назначеним у истој.
-Назив најповољнијег понуђача : Музичка омладина Новог сада, улица Католичка порта 2/2, Нови Сад, Србија, ПИБ 100449698,
Матични број 08043566 као ексклузивни заступник Сергеја Крилова, виолина, и Литванског камерног оркестра, за понуду број
119- IV од 02.04.2019. године (Заводни број ЦЕБЕФ-а)
5. након прегледа и стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку предлаже да уговор за јавну набавку број 06/2019 буде додељен
следећем понуђачу :
Музичка омладина Новог сада, улица Католичка порта 2/2, Нови Сад, Србија, ПИБ 100449698, Матични број 08043566 као ексклузивни
заступник Сергеја Крилова, виолина, и Литванског камерног оркестра, за понуду број 119- IV од 02.04.2019. године (Заводни број ЦЕБЕФа)
6. У складу са наведеним, овлашћено лице је прихватило предлог Комисије за јавну набавку и у складу са овлашћењима, донео одлуку
о додели уговора као у диспозитиву.

Правни лек: Против ове одлуке, захтев за заштиту права може се поднети у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о Порталу
јавних набавки. Захтев се подноси на Наручиоца и копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки.
Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.
Подносилац пријаве је дужан да плати таксу на рачун буџета Републике Србије у износу прописаном чланом 156. Закона о јавним
набавкама. У складу са чланом 112, став 2, тачка 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права.

