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:

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:
Предмет јавне набавке ППБО бр. 2/2017 је набавка услуга: Организација извођења концерта
групе "Кики и Пилоти" поводом дочека Нове године
Назив и ознака из општег речника набавке: 92312000 – Уметничке услуге

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 404-02-4529/17 од 20.12.2017. године
Културни центар "Светозар Марковић" у оквиру поверених послова организације дочека
Нове године од стране Града Јагодине и ове године организује традиционални концерт на
Градском тргу у Јагодини поводом дочека Нове 2018. Године. Ове године је директор
Културног центра на предлог уметничког колегијума донео одлуку да концерт изведе група
„Кики и Пилоти“.
Група „Кики и Пилоти" је веома популарна код свих генерација. Зоран Кики Лесендрић као
једна од највећих рок звезда са ових простора, продуцент и композитор, са својим бендом
Пилоти има веома посећене концерте како у Србији тако и у окружењу. Наступали су на
Exit-u (2008), Belgrade beer fest-u 2009, 2011, 2012 и 2015 године, као и на многим другим
музичким фестивалима.
Управа за јавне набавке је решењем број 404-02-4529/17 од 20.12.2017. године доставила
позитивно мишљење о покретању овог поступка

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Агенција "ПРЕСВИДЕО", јЈагодина, улица Алексе Шантића број 24
ПИБ 109917290
МБ 64516582
Агенција "Пресвидео" Јагодина је једино правно лице коме је Зоран Кики Лесендрић уступио
право за организацију поменутог концерта.

Остале информације:
Код наручиоца

