ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Културни центар "Светозар Марковић"

Адреса наручиоца:

Јагодина, Кнегиње Милице број 25

Интернет страница наручиоца:

www.kulturnicentar.autentik.net

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке ППБО бр. 1/2017 је набавка добара: Откуп уметничких дела за 2017.
годину
Назив и ознака из општег речника набавке: 92311000 – Уметничка дела

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. ЗЈН
Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3937/17 од 15.11.2017. године
Културни центар "Светозар Марковић" у оквиру делатности Галерије и ликовних програмских
активности ради на промоцији савременог ликовног стваралаштва путем изложби али и
прикупљању уметничких дела у области визуелне уметности са циљем формирања збирке
установе. У сладу са стратешим циљевима Културног центра међу којима су су промовисање
културног богатства и разноликости националне ликовне сцене стручно формирање уметничке
збирке је од великог значаја. Најрелевантан начин прикупљања радова јесте путем учешћа на
годишњем конкурсу које расписује Министарство културе и информисања републике Србије. На
основу Конкурса ради прикупљања предлога за финансирање уметничких дела из области
визуелних уметности за 2017. годину које је Министарство расписало у мају ове године, Културни
центар је предложио за откуп радове више уметника.
Стручна комисија Министарства културе и информисања извршила је селекцију и одабрала дела
уметница Љиљане Стојановић, Анђелке Бојовић и Иванке Живковић и определила средства за
откуп наведених радова.
Реч је о репрезентативним уметничким делима академских уметница, које се убрајају међу
значајне представнике наше савремене уметничке ликовне сцене.
Управа за јавне набавке је решењем број 404-02-3937/17 од 15.11.2017. године доставила
позитивно мишљење о покретању овог поступка

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Љиљана Стојановић, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 13/27
2. Анђелка Бојовић, Београд, улица Бранкова број 9
3. Ивана Живковић, Београд, Новопазарска 55

Остале информације:
Код наручиоца

