УСТАНОВА КУЛТУРЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
Број: 230
Датум: 26.03.2019. године
Ваљево
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и
68/2015), наручилац Установа културе Центар за културу Ваљево, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: УСТАНОВА КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
Адреса наручиоца: Ул. Чика Љубина бр. 5, Ваљево
Интернет страница наручиоца: www.czk.rs
Врста наручиоца: установа културе
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде
Предмет јавне набавке: услуга извођења позоришне представе „„Принцеза на зрну грашка“ Позоришта лутака
“Пинокио”, Нови Београд, дана 06.04.2019. године у Великој Сали Центра за културу Ваљево, у складу са
Мишљењем Управе за јавне набавке бр. 404-02-1013/19 од 11.03.2019. године
Назив и ознака из општег речника набавке - 92312000 - уметничке услуге
Основ за примену преговарачког поступка: Спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, је неопходно, јер из
уметничких разлога набавку могу извршити само одређени понуђачи. По наведеном члану наручилац може
спровести преговарачки поступак када из техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или
из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.
Наручилац, Установа културе Центар за културу Ваљево у оквиру обављања своје основне далатности
реализује извођење позоришних представа за децу током читаве године, а у складу са усвојеним Програмом
рада Установе за текућу годину. У складу са захтевом Центра за културу Ваљево, а према планираним
гостовањима за 2019. годину, договорено је да у Центру гостује Позариште лутака “Пинокио” из Београда, са
позоришном представом за децу „ Принцеза на зрну грашка” по тексту Јиржија Штреда, режија Синиша Ракић,
дана 06.04.2019. године. Позориште лутака “ Пинокио” из Београда је једина на тржишу које има позоришну
представу за децу „ Принцеза на зрну грашка“ по тексту Јиржија Штреда, у режији Синише Ракића, а у којој
играју Биљана Михаиловић, Драгиша Косара.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позориште лутака “ПИНОКИО”
Булевар маршала Толбухина 1
Нови Београд
ПИБ: 100008787
Матични број: 07066171
Законски заступник : Владимир Лазић, в.д. директора
Лице за контакт: Слађана Кашиковић, факс: 014/223-099, е-маил: czkvaljevo@gmail.com

