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:

Добра

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.20/16 су услуге под називом „Услуге штампања за потребе
реализације пројекта Драгачевска задруга жена – хероина једног времена “ , као врсте
осталих услуга штампе које сходно спецификацији трошкова из цитираног Пројекта
подрзумевају услуге припреме и штампе изложбених паноа и каталога, као испоруку на
адресу наручиоца.
Ознака из општег речника набавке: 79823000 – Услуге штампања и испоруке

Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
Издавачко предузеће "Епоха" д.о.о. са седишем у Пожеги
Адреса: Ул. Бакионица бб, Пожега
Матични број 07393687

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

После доношења одлуке

Лице за контакт:

Наташа Мајсторовић, 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 реализације уговорних обавеза из Уговора број 451-04-1359/2016-02 од
6.6.2016.године поводом реализације пројекта ``Рајка Боројевић – хероина једног времена``, који пројекат се суфинансира
од стране Министарства културе и информисања, наручилац, због несразмерне штете предмету јавне набавке, мора
поступити у смислу члана 150. став 2 и 7 Закона и наставити даље активности имајући у виду да је крајњи рок за
реализацију наведеног Пројекта 31.12.2016.године, а све у складу са чланом 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.

