УСТАНОВА КУЛТУРЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
Број: 121-2
Датум: 12.02.2019. 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 „Август у округу Осејџ“ позоришта „Атеље 212“,
Београд, дана 26.02.2019. године у Великој Сали Центра за културу Ваљево, у складу са Мишљењем Управе за
јавне набавке бр. 404-02-325/19 од 28.01.2019. 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 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, на координацији позоришних кућа одржаној у Београду договорено је да у Центру
гостује „Атеље 212“ из Београда , са представом „ Август у округу Осејџ“ аутора Трејси Летс, у режији
Љиљане Тодоровић дана 26.02.2019. године. Позориште „Атеље 212“ је једино на тржишту које има
позоришну преставу „ Август у округу Осејџ“ аутора Трејси Летс, у режији Љиљане Тодоровић а са следећом
глумачком поделом: Дара Џокић, Анита Манчић, Бранимир Брстина, Јелена Петровић, Јелена Ђокић, Милица
Михаиловић, Бранка Шелић, Младен Андрејевић, Дејан Дедић/Петар Бенчина, Исидора Минић, Горан Кичић/Бојан
Жировић, Ненад Ћирић.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позориште „Атеље 212“
Светогорска бр. 21
11000 Београд
ПИБ: 100049752
Матични број: 07023880
директора позоришта „Атеље 212“: Бранимир Брстина
Лице за контакт: Слађана Кашиковић, факс: 014/223-099, е-маил: czkvaljevo@gmail.com

