ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:
Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ
Адреса наручиоца:
Светогорска бб, Београд
Интернет страница наручиоца:
www.cebef.rs
Врста наручиоца: Култура
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):
Предмет јавне набавке бр.16/17- преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда за јавну набавку услуга -услуге из области културе за потребе
реализације главног програма Градског дочека Нове 2018 године „Београдска зима 3Моја зима“
Назив и ознака из општег речника набавке - 92312130 - Услуге музичких састава,
92312250 - Услуге других самосталних уметника,
Уговорена вредност:
ПАРТИЈА 1 - наступ група „Orthodox Celts“ и Ничим изазван“, уговорена вредност:
907.500,00 динара без ПДВ, односно 907.500,00 динара са ПДВ
ПАРТИЈА 2 - наступ групе „Van Gogh“, уговорена вредност: 1.996.500,00 динара без ПДВ,
односно 1.996.500,00 динара са ПДВ
ПАРТИЈА 3 - Наступ групе "Зана", уговорена вредност: 847.000,00 динара без ПДВ,
односно 847.000,00 динара са ПДВ
ПАРТИЈА 4 - наступ Жељка Самарџића и пратећег бенда, уговорена вредност:
2.854.511,00 динара без ПДВ-а, односно 2.904.000,00 динара са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 5 - наступ групе „ Рибља Чорба“, уговорена вредност: 4.235.000,00 динара без
ПДВ 5.082.000,00 са ПДВ-ом
ПАРТИЈА 6 - наступ Аце Лукаса и пратећег бенда, уговорена вредност: 50.000,00 ЕУР без
ПДВ (према средњем курсу НБС на дан отварања понуда 5.923.895 дин без ПДВ-а (1
EUR= 118.4779 динара)), односно 50.000,00 ЕУР са ПДВ (према средњем курсу НБС на
дан отварања понуда 5.923.895 дин без ПДВ-а (1 EUR= 118.4779 динара))

Критеријум за доделу уговора: Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа
понуђена цена
Број примљених понуда:6
партија 1 : 1 понуда
партија 2 : 1 понуда
партија 3 : 1 понуда

партија 4 : 1 понуда
партија 5 : 1 понуда
партија 6 : 1 понуда

Понуђена цена:
за партију 1
- Највиша: 907.500,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 907.500,00 динара без ПДВ
за партију 2:
- Највиша: 1.996.500,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 1.996.500,00 динара без ПДВ
за партију 3:
- Највиша: 847.000,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 847.000,00 динара без ПДВ
за партију 4:
- Највиша: 2.854.511,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 2.854.511,00 динара без ПДВ
за партију 5:
- Највиша: 4.235.000,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 4.235.000,00 динара без ПДВ
за партију 6:
- Највиша: 50.000,00 ЕУР без ПДВ (према средњем курсу НБС на дан отварања понуда
5.923.895 дин без ПДВ-а)
- Најнижа: 50.000,00 ЕУР без ПДВ (према средњем курсу НБС на дан отварања понуда
5.923.895 дин без ПДВ-а)

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
за партију 1
- Највиша: 907.500,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 907.500,00 динара без ПДВ
за партију 2:
- Највиша: 1.996.500,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 1.996.500,00 динара без ПДВ
за партију 3:
- Највиша: 847.000,00 динара без ПДВ

- Најнижа: 847.000,00 динара без ПДВ
за партију 4:
- Највиша: 2.854.511,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 2.854.511,00 динара без ПДВ
за партију 5:
- Највиша: 4.235.000,00 динара без ПДВ
- Најнижа: 4.235.000,00 динара без ПДВ
за партију 6:
- Највиша: 50.000,00 ЕУР без ПДВ (према средњем курсу НБС на дан отварања понуда
5.923.895 дин без ПДВ-а)
- Најнижа: 50.000,00 ЕУР без ПДВ (према средњем курсу НБС на дан отварања понуда
5.923.895 дин без ПДВ-а)
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.11.2017.
Датум закључења уговора: 30.11.2017.
Основни подаци о добављачу:
За ПАРТИЈУ 1- наступ група „Orthodox Celts“ и Ничим изазван“: Драган Стојановић
предузетник, Агенција за извођачку уметност "МИЛМАКОАРТ", Ниш ,Ћурлинска 6,
матични број 64597345, ексклузивни заступник група „Orthodox Celts“ и Ничим изазван“
За ПАРТИЈУ 2 - наступ групе „Van Gogh“ : Драган Берић ПР Агенција за организовање
уметничких догађаја "Trainspotting", Нови Кнежевац, Улица Ослобођења 17, матични број
64454480, ексклузивном заступнику групе " Van Gogh "
За ПАРТИЈУ 3 – наступ групе „Зана“: Ненад Радмилац ПР Агенција за организацију
музичких догађаја"Max Production",Београд, Смиљанићева 16 матични број 64804227,
ексклузивни заступник групе "Зана“
За ПАРТИЈУ 4 - наступ Жељка Самарџића и пратећег бенда: Саша Ђорђевић предузетник,
Агенција за музичко сценску делатност „MUSIC PLAY“,Београд, Трајка Стаменковића 6/2,
матични број 62295368 ексклузивни заступник извођача Жељка Самарџића
За ПАРТИЈУ 5 -наступ групе „Рибља Чорба“: „Мелос-естрада д.о.о. Београд“ из Београда,
Владимира Поповића 6, матични број 17537962, ексклузивни заступник групе „Рибља
Чорба“

За ПАРТИЈУ 6 - наступ Аце Лукаса и пратећег бенда: “AMBIS GmbH“, Немачка,
Langenbergerstrasse 9, Дизелдорф, матични број HRB 71895, ексклузивни заступник
извођача Аце Лукаса са пратећим бендом

Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза, најкасније до 07. септембра
услед законског рока за измирење новчаних обавеза у комерцијалним транскацијама.
Околности које представљају основ за измену уговора: /
Остале информације:
за партију 6: пошто уметника заступа правно лице које је регистровано у Савезној
републици Немачкој, понуда је дата у еврима, и исплата ће бити извршена у тој валути.
При оцени понуда, комисија је понуду рангирала према средњем курсу НБС на дан
отварања понуда који је износио 1 EUR= 118.4779 динара

