ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Адреса наручиоца:

Нови Бечеј,Жарка Зрењанина бр. 8.

Интернет страница наручиоца:

www.novibecej.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Набавка услуге организовања манифестације „Великогоспојински дани 2013“ у Новом
Бечеју, која ће се одржати у периоду од 22.08. до 27.08.2013. године, од пружаоца услуге:
„Long play“ доо Београд, Мајке Јевросиме 42/19, на основу чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12),
Предмет јавне набавке и назив и ознака из општег речника набавке: Уметничке услуге –
92312000;

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:
чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) - због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Long play“ доо Београд, Мајке Јевросиме 42/19, јер је носилац искључивих права за
заступање и преговарање у име и за рачун оних извођача који ће учествовати на
манифестацији „Великогоспојински дани 2013“.

Остале информације:
Општина Нови Бечеј организује манифестацију „Великогоспојински дани 2013“ у Новом
Бечеју у времену од 22.08. до 27.08.2013. године, те у том смислу има потребу да ангажује
пружаоца услуге који може да обезбеди учешће одређених група ("ПАРНИ ВАЉАК" и
"ХЛАДНО ПИВО") и извођача ("ЛЕПА БРЕНА"), које наручилац жели да наступе на
манифестацији, и има намеру да за реализацију предметне набавке позове „Long play“ доо
Београд, Мајке Јевросиме бр. 42/19 као понуђача који то може да реализује, јер је наведени
понуђач носилац искључивих права за заступање и преговарање у име и за рачун оних
извођача који ће учествовати на манифестацији „Великогоспојински дани 2013“.

