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:
набавке услуга – услуге из области културе за потребе реализације дела програма
градског дочека Нове године у Београду "Београдска зима" - реализација
концерата на платоу испред Дома Народне скупштине 30. и 31. децембра 2016.
године
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 – примена по основу уметничких
разлога, односно разлога повезаних са заштитом искључивих права када набавку може
извршити само одређени понуђач.
Набавка се спроводи у складу са позитивним мишљењем о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања јавног позива број 404-02-3099/16 које је дала
Управа за јавне набавке
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.)Агенција "Лондрина" , Призренска 22а, Бела Црква, Србија; матични број 64352440,
ПИБ 109680173, као екслкузивни заступник Александра Вуксановића (уметничко име:
Аца Лукас)
2.) "SKY Solutions d.o.o.Beograd", Димитрија Туцовића 28а, Београд, Србија, матични
број: 20176601, ПИБ 104496235, као ексклузивни заступник групе "Бијело дугме"
3.) "DUB SIDE MUSIC" ПР Злата Манојловић, Косте Рацина 18/7, Београд, Србија,
матични број 64414534, ПИБ 109767351, као ексклузивни заступник групе "Плави
оркестар"

4.) Агенција "Мартел Плус", Милоша Обилића 67, Нова Пазова, Србија, матични број
64442384, ПИБ 109807014, као ексклузивни заступник групе "Бајага и Инструктори"
Остале информације:
Рок за достављање понуда: 29.12.2016. до 12.00 часова
Место и време отварања понуда и вршења преговарачког поступка: Центар
београдских фестивала, Илије Гарашанина 24, Београд, 29.12.2016. у 12.30 часова

