ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Центар београдски фестивала
Адреса наручиоца: Светогорска бб
Интернет страница наручиоца: www.cebef.rs
Врста наручиоца: установа кутлуре
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:
набавка услуга: набавка услуга у области културе - ангажовање извођача
програма 49 Београдских музичких свечаности БЕМУС
ЈАВНА НАБАВКА бр 15/2017
92312130 - Услуге музичких састава, 92312250 - Услуге других самосталних
уметника,
Набавка је обликована у 4 партије:
ПАРТИЈА 1: Наступ "Државног академског хора Глинка“
92312130 - Услуге музичких састава
ПАРТИЈА 2: Наступ оркестра "Гудачи св. Ђорђа"
92312130 - Услуге музичких састава
ПАРТИЈА 3: Наступ Александра Синчука, клавир
92312250 - Услуге других самосталних уметника
ПАРТИЈА 4: Наступ Симфонијског оркестра РТС-а и Бојана Суђића диригента
92312130 - Услуге музичких састава, 92312250 - Услуге других самосталних уметника
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:
Члан 36., став 1., алинеја 2. Закона о јавним набавкама – ако због техничких, односно
уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Набавка се спроводи у складу са позитивним мишљењем о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања јавног позива број 404-02-311/17 од
08.09.2017. које је дала Управа за јавне набавке

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.) ПАРТИЈА 1 : "UNITED CONCERT MANAGEMENT MEDAK" Београд, Даринке
Радовић 30, ПИБ: 107765118 Мат.бр.62975377 као овлашћени заступник "Националног
академског хора Глинка"
2.) ПАРТИЈА 2: Установа културе Камерни оркестар Гудачи св. Ђорђа, из Београда,
Адмирала Гепрата 13, ПИБ 106937186, Матични број 17799967 као овлашћени
заступник оркестра "Гудачи св. Ђорђа"
3.) ПАРТИЈА 3: РАСИА д.о.о. из Београда, адреса: Косте Јовановића 36, ПИБ
103123389, Матични број 17515608, као овлашћени заступник Александра Синчука,
солисте, број пасоша 75 1162095, држављанство Руска Федерација.
4.) ПАРТИЈА 4: ЈМУ Радио-телевизија Србије, Београд, Таковска 10, ПИБ:104397527,
матични број:17644661, као искључиви заступник Симфонијског оркестра РТС-а и
Бојана Суђића диригента, ЈМБГ 1211965710064
Остале информације:
Рок за достављање понуда: 29.09.2017. до 14.00 часова
Место и време отварања понуда и вршења преговарачког поступка: Центар
београдских фестивала, Илије Гарашанина 24, Београд, 29.09.2017. у 14.15 часова

