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
NOTICE ON INITIATING NEGOTIATION PROCEDURE WITHOUT PUBLIC
INVITATION TO BID
Name of the contracting authority: Belgrade festivals center
Address of the contracting authority: Svetogorska Street bb, Belgrade, Serbia
Webpage of the contracting authority: www.cebef.rs
Category of the contracting authority: Cultural institution
Scope of the procurement: Services

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: улуге у области културе за потребе реализације 27 Београдског
летњег фестивала БЕЛЕФ 2018. године - ангажовање извођача
ЈАВНА НАБАВКА бр 16/2018
92312130 - Услуге музичких састава , 92312110 - Услуге позоришне продукције,
92340000 - Услуге плеса и забавних представа, 92312250 - Услуге других самосталних
уметника
Subject: Services For goods and services – description of the procurement subject; name
and code from the Common Procurement Vocabulary: For works – type and volume of
works, basic properties, location; category from the Classification of Activities, or name
and code from the Common Procurement Vocabulary:
Services: services in the field of culture - procurement of services - procurement of services
in the field of culture for the needs of the 27th Belgrade Summer Festival BELEF in 2018 Engagement of performers;
Code and description from the Common Procurement Vocabulary: 92312130 - Band
entertainment services, 92312110 - Theatrical producer entertainment services, 92340000 -

Dance and performance entertainment services, 92312250 - Services provided by individual
artists
Набавка је обликована у 17 партија, и то / Public procurement is devided in 17 lots, as
follows:
ПАРТИЈА 1/ LOT 1 – наступ хора „Колибри“ / performance by the choir “ Kolibri “
92312130 - Услуге музичких састава/92312130 - Band entertainment services
ПАРТИЈА 2 / LOT 2- представа „Пипи Дуга Чарапа“ плесног театра Велење / theater
play “Pipi duga carapa “ by dance teatre Velenje
92340000 - Услуге плеса и забавних представа / 92340000 - Dance and performance
entertainment services
ПАРТИЈА 3 / LOT 3– перформанс „Buffet a vif“ / performance „Buffet a vif“
92340000 - Услуге плеса и забавних представа/ 92340000 - Dance and performance
entertainment services
ПАРТИЈА 4 / LOT 4– представа „Брак уствари љубав“ / theater play “Brak ustvari
ljubav“,
92312110 - Услуге позоришне продукције/ 92312110 - Theatrical producer entertainment
services
ПАРТИЈА 5/ LOT 5 - Концерт Јована Маљоковића „Мерак и салса“, Jovan
Maljokovic concert „Мерак и салса“,
92312130 - Услуге музичких састава/92312130 - Band entertainment services
ПАРТИЈА 6/ LOT 6 – Перформанс „Плес вила“ трупе Treehouse,/ Performans „Плес
вила“ by Treehouse company
92340000 - Услуге плеса и забавних представа /92340000 - Dance and performance
entertainment services
ПАРТИЈА 7 / LOT 7– представа „Источни анђео“,/Theater play „Источни анђео“
92312110 - Услуге позоришне продукције/92312110 - Theatrical producer entertainment
services
ПАРТИЈА 8/ LOT 8 - Представа "Планета тајни", / Theatre play "Планета тајни",
92340000 - Услуге плеса и забавних представа/ 92340000 - Dance and performance
entertainment services
ПАРТИЈА 9/ LOT 9 – Концерт групе „Неверне бебе“, Concert of the band „Неверне
бебе“
92312130 - Услуге музичких састава/92312130 - Band entertainment services
ПАРТИЈА 10 / LOT 10 –Перформанс Дагмара Дахауера „Чудесне
године“,/Performanse Dagmar Daucher „Wunderbare jahre”
92312250 - Услуге других самосталних уметника /92312250 - Services provided by
individual artists
ПАРТИЈА 11 / LOT 11 –Концерт групе „Orthodox Celts“/ Concert of the band
„Orthodox Celts“,
92312130 - Услуге музичких састава / 92312130 - Band entertainment services
ПАРТИЈА 12 / LOT 12– представа „Кабаре Београд“ / theater play „Кабаре Београд“
92312110 - Услуге позоришне продукције / 92312110 - Theatrical producer
entertainment services
ПАРТИЈА 13 / LOT 13 – наступ трупе „Silver dance company“, performance by „Silver
dance company“,

92340000 - Услуге плеса и забавних представа/ 92340000 - Dance and performance
entertainment services
ПАРТИЈА 14 / LOT 14– концерт Dean Bowman/ Concert: Dean Bowman,
92312250 - Услуге других самосталних уметника/ 92312250 - Services provided by
individual artists
ПАРТИЈА 15 / LOT 15 –представа „Чорба од канаринца“,theater play „Чорба од
канаринца“,
92312110 - Услуге позоришне продукције / 92312110 - Theatrical producer
entertainment services
ПАРТИЈА 16LOT 15 – Концерт Лене Ковачевић, / Concert: Lena Kovacevic
92312250 - Услуге других самосталних уметника/92312250 - Services provided by
individual artists
ПАРТИЈА 17 – наступ камерног оркестра „Гудачи светог Ђорђа“, / performance by
Chamber Orchestra Strings of St. George
92312130 - Услуге музичких састава / 92312130 - Band entertainment services
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког
поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона: /
Administrative number and conclusion date of the originally concluded contract in the case of
the negotiation procedure referred to in Article 36, paragraph 1, items 4) and 5) of the Law: /
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 404-02-2033/18 од 18.05.2018.
које је дала Управа за јавне набавке
The grounds for implementing negotiated procedure and other data justifying its implementation:
Negotiated procedure without invitation to bid, pursuant to Article 36, paragraph 1, item 2) of the
LPP and the positive opinion of the Public Procurement Office No 404-02-2033/18 of 18th of
May 2018
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Data on persons invited to bid and reasons for sending the invitation to these persons:
1.) ПАРТИЈА 1/LOT 1: Јавна медијска установа „Радио-телевизијска Србија“, Београд ,
Таковска 10, матични број 17644661, као ексклузивни заступник дечијег хора „Колибри“

2.) ПАРТИЈА 2 / LOT 2:Фестивал Велење, Титов трг 4, Велење, Словенија, матични број
3305970000 као ексклузивни заступник позоришне трупе „Фествал велење/Плесни театар
Велење“
3.) ПАРТИЈА 3 /LOT 3:"LE BELLE MEUNIER ",03190 Нerisson-France , матични број
38791249600032, као ексклузивни заступник трупе „Buffet a vif“
4.) ПАРТИЈА 4 / LOT 4: агенција „Артиссимо“, Драгослава Срејовића 42/12 Београд,
матични број 63413402 као ексклузивни заступник трупе "Брак уствари љубав",
5.) ПАРТИЈА 5 / LOT 5: Агенција "LANCELOT" , Београд, Булевар Краља Александра
117, матични број 62683937, као ексклузивни заступник Јован Маљоковић Балкан салса
бенда
6.) ПАРТИЈА 6 / LOT 6: Агенција "Our world-Наш свет" , Београд, Булевар Кнеза
Александра Карађорђевића 6, матични број 17316265, као ексклузивни заступник
позоришне трупе Treehouse извођача представе „Плес вила“
7.) ПАРТИЈА 7 / LOT 7: Агенција GRECA, Драгана Ракића 7, Земун, Београд, матични
број 62398892, као ексклузивни заступник позоришне трупе „Источни анђео“
8.) ПАРТИЈА 8 / LOT 8:Агенција „Организатор“, Бегаљица, Гроцка, Бориса Кидрича 93,
Матични број 61484086, као ексклузивни заступник трупе "Планета тајни“
9.) ПАРТИЈА 9 / LOT 9: Милароса, Београд, Паје Јовановића 2, Матични број 64784145,
као ексклузивни заступник групе „Неверне бебе“,
10.) ПАРТИЈА 10 / LOT 10: Art association UMFUG, Gerstmayrstr.54 A-4060 Leonding,
Аустрија, матични број 46316/8732, као ексклузивни заступник Дагмара Дахауера
извођача перформанса„Чудесне године“
11.) ПАРТИЈА 11 / LOT 11: Агенција СТЕП ДУБ, Београд, Луке Војводића 9, Београд,
матични број 64952129, као ексклузивни заступник групе „Orthodox Celts"
12.) ПАРТИЈА 12 / LOT 12: Агенција "Colonna", Београд, Милорада Пламенића 10,
Барајево матични број 62587768, као ексклузивни заступник позоришне трупе „Кабаре
Београд“
13.) ПАРТИЈА 13 / LOT 13: Shimon Mansura,Salit 4588500, Izrael, ПИБ 056224058, као
ексклузивни заступник трупе Silver Dance Company
14.) ПАРТИЈА 14 / LOT 14 :United concert management Medak, Београд, , матични број
62975377, као ексклузивни заступник Dean Bowman, пасош број 720453450
15.) ПАРТИЈА 15 / LOT 15: Агенција "Colonna", Београд, Милорада Пламенића 10,
Барајево матични број 62587768, као ексклузивни заступник позоришне трупе "Чорба од
канаринца"
16.) ПАРТИЈА 16 / LOT 16:Агенција „Брухор“, Мали Пожаревац, Срећка Јовановића 72 ,
матични број 63646768, као ексклузивни заступник Лене Ковачевић
17.) ПАРТИЈА 17 / LOT 17: Установа културе Камерни оркестар Гудачи св. Ђорђа, из
Београда, Адмирала Гепрата 13, ПИБ 106937186, Матични број 17799967 као овлашћени
заступник оркестра "Гудачи св. Ђорђа"

Остале информације:
Рок за достављање понуда: 09.06.2018. до 12.00 часова
Место и време отварања понуда и вршења преговарачког поступка: Центар београдских
фестивала, Илије Гарашанина 24, Београд, 09.06.2018. у 12.15 часова
Other information:
DEADLINE FOR BID SUBMISSION: 9th of June 2018, BY 12.00 HOURS.
A timely bid shall mean the bid delivered to the archive office of the contracting authority at the
address: Ilije Garašanina 24, Belgrade on or before 9th of June 2018 by 12:00 hours.
Place, time and method of bid opening:
Bid opening will be public and held immediately after the expiry of the bid submission deadline, 9th of
June at 12:30 hours at the address: Ilije Garašanina 24, Belgrade, in the presence of members of the
Committee for the subject public procurement.

