Број 1528
10.12.2018. године
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Наручилац УСТАНОВА КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ВАЉЕВО коју заступа директор Милош Смиљанић, доноси:
ОДЛУКУ
о додели уговора
БИРА СЕ као најповољнија следећа понуда
Ред.
број
1.

Деловодни број
Датум
Назив понуђача
под којим је
подношења
понуда уписана
понуде
Драгана
Радосављевић
ПР
Друге 1523
10.12.2018.
уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности Артум Ћићевац
Карађорђева број 101, Ћићевац
ПИБ: 109691147
Матични број: 64360752
Законски заступник: Драгана Радосављевић
ПР

Време
8:40

и ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци услуга у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда – набавка услуга, следећем
понуђачу
Ред.
број
1.

Назив понуђача
Драгана Радосављевић ПР Друге уметничке
делатности у оквиру извођачке уметности Артум
Ћићевац
Карађорђева број 101, Ћићевац
ПИБ: 109691147
Матични број: 64360752
Законски заступник: Драгана Радосављевић ПР

Образложење
Наручилац, Установе културе – Центар за културу Ваљево спровео је поступак
јавне набавке услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда – набавка услуга извођења музичког програма током
организације дочека нове 2019. године, дана 31.12.2018. године у туристичком
центру Дивчибаре од 22.30-01.00 сати, која је покренута Одлуком о покретању
јавне набавке бр. 404-14/2018, донетом од стране директора Центра за културу,
дана 03.12.2018. године, под заводним бр. 1477.
Предмет јавне набавке су услуге – услуга извођења музичког програма током
организације дочека нове 2019. године, дана 31.12.2018. године у туристичком
центру Дивчибаре од 22.30-01.00 сати. Ознака и назив из општег речника набавке 92312000 - уметничке услуге.
Основ за примену преговарачког поступка: Спровођење преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама, је неопходно, јер из уметничких разлога набавку могу
извршити само одређени понуђачи. По наведеном члану наручилац може спровести
преговарачки поступак када из техничких, односно уметничких разлога предмета
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку
може испунити само одређени понуђач. Наручилац, Установа културе Центар за
културу Ваљево у оквиру обављања своје основне делатности реализује пројекат
“Дочек Нове године” 31. децембра 2018. године, а у складу са усвојеним
Програмом рада Установе за текућу годину и Програмом предметног пројекта. Као
и сваке године, Град Ваљево у сарадњи са Центром за културу Ваљево, организује
свечани дочек Нове године на отвореном за своје суграђане. И 2019. годину
дочекаћемо у туристичком центру Дивчибаре, уз велику бину и концерт Бојана
Маровића, звезде наше музичке сцене и уз традиционални новогодишњи ватромет.
Програмом дочека Нове 2019. године, усвојеним од стране Радног тела за
организацију програма дочека Нове 2019. године, предвиђен је концерт Бојана
Маровића 31.12.2018. године у туристичком центру Дивчибаре од 22.30-01.00 сати.
Драгана Радосављевић ПР Друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности Артум Ћићевац је једина на тржишту која има ексклузивно право
заступања и преговарања за наведеног извођача у складу са Овлашћењем које је
саставни део овог Захтева.
Процењена вредност јавне набавке услуга – износи 800.000,00 динара без ПДВ.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда т.ј. дана 10.12.2018. године са почетком у 10 часова, а окончан је истог дана
у 10:10 часова. Отварању понуда није присуствовао нити један представник
понуђача.

У наведеном року Наручилац је примио једну благовремену понуду и то:

Благовремену понуду поднео је следећи понуђач:
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После отварања понуда Комисија је дана 10.12.2018. године извршила стручну
оцену понуда и утврдила следеће:
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих
понуда:
Нити једна понуда није одбијена
Комисија је исправне и одговарајуће понуде вредновала и упоређивала применим
критеријума најниже понуђене цене и рангирала вредноване понуде на
следећи начин:
Ред.
Бр.
1.

ПОНУЂАЧ
Драгана Радосављевић ПР Друге
уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности Артум Ћићевац
Карађорђева број 101
ПИБ: 109691147
Матични број: 64360752
Законски
заступник:
Драгана
Радосављевић ПР

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
без пореза

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
са порезом

800.000

800.000

Претходна понуда је најповољнија и испуњава све услове из Закона о
јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације.
Комисија је утврђивала испуњеност услова понуђача за учешће у поступку јавне
набавке, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, као и Упутства
понуђачима како да сачине понуду. С тим у вези, претходна понуда је исправна,
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комплетна и прихватљива јер је приложена целокупна документација која је
тражена.
Комисија је после стручне оцене понуда констатовала да је претходно наведена
понуда исправна, одговарајућа, са најнижом и прихватљивом ценом и предложила
директору Центра за културу, који је законски заступник Наручиоца, избор овог
понуђача, сагласно члану 107. став 3. Закона о јавним набавкама којим је
прописано:
„Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије
Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну
прихватљиву понуду“.
Одговорно лице наручиоца, директор Милош Смиљанић, прихватио је предлог
Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског
овлашћења донео одлуку о избору како иста гласи у изреци.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач, кандидат односно заинтересовано лице може
Републичкој комисији за заштиту права, а преко Наручиоца Центра за културу, Ул.
Чика Љубина број 5, поднети захтев за заштиту права, сходно члану 149. Закона о
јавним набавкама, непосредно или поштом препоручено са повратницом.

Директор Центра за културу

Милош Смиљанић, с.р.

