
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text1: Градска управа града Пожаревца
	Text2: Пожаревац, ул. Дринска бр. 2
	Text3: www.pozarevac.rs
	Text5: Услуге:  Услуге одржавања концерта, ОРН 92312130 – услуге музичких састава ЈН ПП 5/2019 (1.2.31 у Плану јавних набавки)
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	Text7: Град Пожаревац сваке године обележава  15. октобар-Дан ослобођења града у два светска рата. Једна од пратећих манифестација овог празника је и одржавање традиционалног концерта на Градском тргу у Пожаревцу. Ове године планиран је наступ Зорана „Кикија“ Лесендрића и „Пилота“. Зоран „Кики“ Лесендрић познат је и као фронтмен групе „Пилоти“ која је била једна од најпопуларнијих рок група у бившој Југославији.Зоран „Кики“ Лесендрић (2. јануар 1961, Београд) српски је рок музичар, композитор и продуцент. Септембра 1980. године основао је групу "Пилоти", са којом је постигао велики успех у бившој Југославији, највише средином 1980-их година, када је био на врхунцу популарности. После објављивања албума "Дан који пролази заувек", 1996. Лесендрић распушта "Пилоте" и престаје да се активно бави музиком. Наредних година углавном компонује музику за певаче из Грчке, где је и живео неко време.Свој први, повратнички соло албум, под називом "Месец на вратима", издао је средином 2008. године. Највећи хит са тог албума је песма: "Те ноћи смо се потукли због ње", а такође су велики успех постигле и нумере "Како си лепа", "Олтар", "Бог види све...". У лето 2010. издаје први ливе албум под називом "Свет је леп када сањамо", на коме се налази 15 песама са истоимене вишемесечне турнеје.У априлу 2012. године објављује следећи студијски албум под именом "Случајно и заувек". Највећи хитови са тог албума су: "Буди ту кад падне снег", "Qуеен ин Wиен" (Први мај), "Још једна пијана ноћ", "Кажу да љубав је само реч", и друге. Што се концерата тиче, са својим бендом држи веома посећене концерте како у Србији, тако и у окружењу. Наступао је на Еxит-у (2008), Белграде беер фест-у 2009, 2011, 2012. и 2015. године, као и многим другим фестивалима. Октобра 2010. године одржао је спектакуларан концерт у Београдској Арени, чиме је потврдио статус једне од највећих рок-звезда са ових простора.Наручилац је дана 19.09.2019. године упутио Управи за јавне набавке захтев за давање мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, бр. 404-868/19-015.Узимајући у обзир горе наведене разлоге и достављене доказе, Управа за јавне набавке је дана 27.09.2019. године (примљен од стране наручиоца 02.10.2019. године), доставила мишљење бр. 404-02-4229/19, у коме наводи да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.
	Text8:  Aгенција  Strawberry fields doo Beograd-Čukarica, Ада Циганлија 10,матични број: 21469637,  ПИБ 111363517.
	Text9: Јавно отварање понуда и поступак преговарања ће се обавити 10. октобра 2019.  године  у 12,30 часова , у просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство овлашћених представника заинтересованог понуђача  Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и поступку преговарања и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања и поступку преговарања. Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.


