ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Туристичка организација Града Новог Сада

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Трг слободе 3

Интернет страница наручиоца:

www.turizamns.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Услуге откупа тиража публикација са туристичким промо садржајем за потребе промоције
Откуп тиража публикације „Нови Сад: европска престоница културе 2021; европска
престоница младих 2019“.
Укупан тираж 650 примерака (450 примерака на енглеском језику и 200 примерака на
српском језику).
Ознака из општег речника набавке: 22120000-7 - Публикације

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:
Сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Наручилац је дана 27.10.2017. године, под бројем 4795-2-27/10/17 упутио
Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Управа за јавне набавке је својим актом број 404-02-3853/17 од 07.11.2017. године дала
позитивно мишљење о основаности примене предметног преговарачког поступка.
Након добијања позитивног мишљења од стране Управе за јавне набавке да су испуњени
услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, и
на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, покренут је поступак јавне
набавке услуга број ЈНПП 12/17 - Откуп тиража публикације „Нови Сад: европска престоница
културе 2021; европска престоница младих 2019“ у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда.
Привредно друштво „Студио Бечкерек“ д.о.о. из Новог Сада једини је издавач, дистрибутер
и носилац ауторских права на предметној публикацији и једини располаже са већ
одштампаним примерцима публикације која се не може наћи у слободној продаји нити
постоје други издавачи овакве публикације.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Студио Бечкерек“ д.о.о. Нови Сад
21000 Нови Сад, Ловћенска 2

Остале информације:
-

