Број 1062
15.11.2017. 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.

Назив понуђача
Југословенско драмско позориште
Краља Милана број 50
11000 Београд
ПИБ: 100266371
Матични број: 07030843
Директор позоришта: Тамара Вучковић
Манојловић

Деловодни број
Датум
под којим је
подношења
понуда уписана
понуде
1056
14.11.2017.

Време
9:00

и ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР о јавној набавци услуга у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда – набавка услуга извођења
позоришне представе „Под жрвњем“ Југословенског драмског позоришта,
Београд, дана 28.11.2017. године у Великој Сали Центра за културу Ваљево
следећем понуђачу
Ред.
број
1.

Назив понуђача
Југословенско драмско позориште
Краља Милана број 50
11000 Београд
ПИБ: 100266371
Матични број: 07030843
Директор
позоришта:
Тамара
Манојловић

Вучковић

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 позоришне представе „Под
жрвњем“ Југословенског драмског позоришта, Београд, дана 28.11.2017. године у
Великој Сали Центра за културу Ваљево, која је покренута Одлуком о покретању
јавне набавке бр. 404-11/2017, донетом од стране директора Центра за културу,
дана 07.11.2017. године, под заводним бр. 1030.
Предмет јавне набавке су услуге – услуга извођења позоришне представе „Под
жрвњем“ Југословенског драмског позоришта, Београд, дана 28.11.2017. године у
Великој Сали Центра за културу Ваљево. 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 далатности реализује извођење
позоришних представа током читаве године, а у складу са усвојеним Програмом
рада Установе за текућу годину. У складу са захтевом Центра за културу Ваљево, а
према планираним гостовањима за 2017. годину, на координацији позоришних
кућа одржаној у Београду договорено је да у Центру гостује ЈДП из Београда, са
представом „Под жрвњем“ по тексту Драгослава Ненадића, у режији Егона Савина
дана 28.11.2017. ЈДП је једино на тржишту које има наведену позоришну
представу, а са следећом глумачком поставом: Борис Исаковић, Анита Манчић,
Марко Јанкетић, Јелена Петровић, Амар Ћоровић, Бојан Лазаров, Небојша
Миловановић, Весна Станковић, Милица Гојковић, Миодраг Драгићевић, Ненад
Јездић и Небојша Љубишић.
Процењена вредност јавне набавке услуга – износи 430.000,00 динара без ПДВ.
Истовремено са доношењем Одлуке о покретању поступка, директор Центра за
културу донео је и Решење о образовању Комисије за јавну набавку, бр. 1031 од
07.11.2017. године.
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда т.ј. дана 14.11.2017. године са почетком у 11 часова, а окончан је истог дана
14.11.2017. године у 11:10 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:
Деловодни број
Датум
Назив понуђача
под којим је
подношења
понуда уписана
понуде
Југословенско
драмско
позориште 1056
14.11.2017.
Београд

Ред.
број
1.

После отварања понуда Комисија је дана 15.11.2017. 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.

ПОНУЂАЧ

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
без пореза

ПОНУЂЕНА
ЦЕНА
са порезом

Југословенско драмско позориште
430.000
430.000
Краља Милана број 50
11000 Београд
ПИБ: 100266371
Матични број: 07030843
Директор позоришта: Тамара Вучковић
Манојловић
Претходна понуда је најповољнија и испуњава све услове из Закона о
јавним набавкама, Конкурсне документације и све техничке спецификације.
1.

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,
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:

Време
9:00

„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.

