ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Назив наручиоца:

Центар за културу и спорт општине Лучани у Гучи

Адреса наручиоца:

Трг слободе бб, 32230 Гуча

Интернет страница наручиоца:

www.cksguca.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

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:
Предмет јавне набавке редни бр. 15/2016 су, у смислу члана 6. Закона о јавним набавкама су
услуге, под називом „ Исхрана учесника у програму и организацији 56. Дргачевског сабора
трубача у Гучи “. Јавна набавка се покреће ради закључења уговора са најповољнијим
понуђачем, који пословни простор у ком се пружају услуге има у месту седишта наручиоца, а
који ће реализовати набавку услуге исхране ( услуге хотела и ресторана ) кроз послуживање
хране и пића за потребе наручиоца за време трајања 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи
од 11 – 13. августа 2016.године, са два концертна дана 10.8. и 14.8.2016.године, а све у
складу са садржајем спецификације услуга и конкурсном документацијом.
Ознака из општег речника набавке: 55310000 – услуживање у ресторанима
Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
СЗТУР „Ћурчић“са седиштем у Чачку, Булевар ослобођења бр. 102, ПИБ 10291400, МБ
55761175

Фаза поступка јавне набавке у којој је
поднет захтев за заштиту права:

После доношења одлуке

Лице за контакт:

Слободан Вељовић, direktor@cksguca.rs
032/854-110

Остале информације:
У смислу члана 150. ст 2 и став 7 Закона о јавним набавкама, поднети захтев за заштиту права не задржава даље
активности наручиоца, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
С обзиром да због претежности општег интереса одржавања Драгачевског сабора трубача и реализације
програмских и других активности који су у надлежности наручиоца овим поводом, а због обавезе исхране
учесника у програму и организацији манифестације, наручилац, због несразмерне штете предмету јавне набавке,
мора поступити у смислу члана 150. став 2 и 7 Закона и наставити даље активности поводом организације Сабора,
а све имајући у виду члан 149 став 9 Закона у ком се изричито наводи да захтев за заштиту права не задржава
даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

