На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије
бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 ) Наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив наручиоца: Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ
2. Адреса наручиоца: Светогорска бб, 11000 Београд, Србија
3. Интернет страница наручиоца: www.cebef.rs
4. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
5. Врста предмета: набавка услуга - јавнa набавкa мале вредности
Набавка услуге реализације музичког програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а
ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2019
Назив и ознака из општег речника набавке: 92312120– Услуге музичких група
92312130- Услуге музичких састава
92312250-Услуге других самосталних уметника
6. Јавна набавка је обликована у партијама
Јавна набавка је обликована у партијама. Понуђачи могу поднети понуду за
једну или више партија.
Набавка је обликована у осам партија и то:
Партија 1: реализација концертног програма „Квин Симфони“
Партија 2: реализације концертног програма „С оне стране музике“
Партија 3: реализација концертног програма „Салоноркестра Алт Вин“
Партија 4: реализација концертног програма „Мостар Севдах Ријунион“
Партија 5: реализација концертног перформанса„Бака Прасе“
Партија 6: реализација концертног програма Илија Маринковић и Зарифа
Али-заде
Партија 7: реализација концертног програма групе Ођила
Партија 8: реализација концертног програма Марко Хатлак бенд и Влатко
СтефановскиКритеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације:
- Конкурсна документација се може добити на адреси : Центар београдских
фестивала, Илије Гарашанина 24, Београд, Србија у правном сектору
- Конкурсна документација се може преузети на интернет страници :
http://portal.ujn.gov.rs/
http://nabavke.beograd.gov.rs/
www.cebef.rs
- Конкурна документација може бити достављена телефаксом или
електронском поштом, а захтев за преузимање конкурсне документације и
на e-mail: ana.butric@cebef.rs , закључно са истеком рока за подношење
понуда.
8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ
НАБАВКУ бр. 10/2019 Набавка услуге реализације музичког програма у оквиру 28
БЕЛЕФ-а ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2019 - НЕ ОТВАРАТИ, уз обавезно назначени
број партије за коју понуђач доставља понуду.
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Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико Понуђач подноси понуду
путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до
назначеног датума и часа.
Понуде се достављају на адресу: Центар београдских фестивала, Илије Гарашанина
24, Београд, Србија сваког радног дана од 08:30 до 16:00 часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 24.06.2019. г. и то до 12:00 часова
9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити
дана 24.06.2019. г. у 12.15 часова, у просторијама Центра београдских фестивала,
Илије Грашанина 24, Београд, Србија, уз присуство овлашћених представника
понуђача.
10. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.
11. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од
дана јавног отварања понуда;
12. Лице за контакт: Ана Бутрић, факс: 011 32 36 530 ana.butric@cebef.rs
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