ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Културни центар општине Лучани, Гуча

Адреса наручиоца:

Трг слободе бб, 32230 Гуча

Интернет страница наручиоца:

www.kcguca.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:
Организација рок концерта групе Гоблини
Предметни концерт одржава се у Лучанима, дана 20.7.2018.године са почетком у 21 час у
оквиру манифестације Сабор Rock and Roll-a
Ознака из општег речника јавних набавки: 92312120 - Услуге музичких група

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. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/2015 i 68/2015) - због уметничких разлога предмета јавне набавке , набавку може
извршити само одређени понуђач

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
JOVANA STANKOVIĆ PR AGENCIJA ZA MUZIČKE I DRUGE VRSTE IZVOĐAČKE UMETNOSTI MUSIC
NON STOP BEOGRAD(ČUKARICA)
Седиште: Општина: Београд, Чукарица; место: Београд (Чукарица);
улица и број: Буда Томовића бр. 14

Остале информације:
Управа за јавне набавке дала је Мишљење да су испуњени услови за примену преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1.
тачка 2) Закона о јавним набавкама, бр. 011-00-120/18 oд 19.6.2018.године.
Понуде доставити најкасније до 4.7.2018. године до 11.00 часова на адресу Културни центар
општине Лучани, Гуча, Трг слободе бб, 32230 Гуча.
Отварање понуда обавиће се дана 4.7.2018. у 12.00 часова у канцеларији в.д. директора
Културног центра на адреси наручиоца.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда.

