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: набавке у области културе - услуге из области културе
ангажовање извођача свечаног затварања ФЕСТ-а- за потребе реализације
наступа Алексеја Игудесмана и Хунг-Ки Јоо-а за потребе програма 48 ФЕСТ-а
ЈАВНА НАБАВКА бр 06/2020
92312250 - Услуге других самосталних уметника
Јавна набавка је обликована у две партије
Процењена вредност по партијама:
ПАРТИЈА 1 – реализација наступа Алексеја Игудесмана,
ПАРТИЈА 2 - реализација наступа Хунг-ки Јоо-а
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 404-02-607/20 које је дала
Управа за јавне набавке.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.) ПАРТИЈА 1: Агенција "LANCELOT" , Београд, Булевар Краља Александра 117,
матични број 62683937, PIB 107351054 као ексклузивни заступник Алексеја
Игудесмана (Aleksey Igudesman)

2.) ПАРТИЈА 2 : Агенција „Antonina Music“ , Патриса Лумумбе 33, Београд, Србија,
матични број 65610256, ПИБ 111709154 као ексклузивни заступник Хунг-ки Јоа (Hungki Joo), пијаниста
Остале информације:
Рок за достављање понуда: 08.03.2020. до 10.00 часова
Место и време отварања понуда и вршења преговарачког поступка: Центар
београдских фестивала, Светогорска бб (Улаз из Мајке Јевросиме 22), Београд,
08.03.2020. у 10.15 часова

