
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Интернет страница наручиоца:

У Туристичка организација града Врања 

Трг Републике бр.6, 17501 Врање

www.turistickavranje.rs

Култура

VI-28/19 од 31.07.2019. год

Услуге

Услуге других самосталних уметника - 92312250
Опис - назив набавке:
Набавка услуга –Ангажовање естрадних извођача на манифестацији "Дани Врања
2019", - Организација концерта Фахрете Живојиновић-Лепе Брене 23. август 2019.
године

/

Примена члана 36. став 1. тачка 2. ЗЈН.
Позитивно мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-3346/19 од 23.07.2019. године



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:

2.950.000,00

1

2.856.000,00

2.856.000,00

2.856.000,00

2.856.000,00

/

Драган Максимовић ПР Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
МАРКИ УБ, ул. Браће Марчетић бр. 20, 14210 Уб, ПИБ 105667425, МБ 62082682,
овлашћено лице Драган Максимовић-организација концерта Фахрете
Живојиновић-Лепе Брене 23.08.2019. год у Врању; са понудом заведеном под бројем
VI-25/19 од 31.07.2019. у износу од 2.856.000,00

До извршења услуге

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 8 дана  од 
дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки


