Културни центар Брана Црнчевић
Вељка Дугошевића 102, Рума
Број:0791/19
Датум:02.12.2019.
Број набавке:08/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
(број набавке 08/2019)

Наручилац: Културни центар Брана Црнчевић, из Руме, улица Вељка Дугошевића 102
/www.kcruma.co.rs/
Врста наручиоца: Установа.
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда.
Предмет јавне набавке: Набавка услуга.
Опис предмета јавне набавке:Извођење представе “Новогодишње утркивање“.
Назив и ознака из општег речника набавки: 92312110 - Услуге позоришне продукције.

ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА:

Члан 36. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, којим је прописано да наручилац може спровети
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких,
односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. Како је
прописано чланом 36. став 2, наручилац је дужан да пре покретања преговарачког

поступка из става 1. тач. 2. захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности
примене преговарачког поступка.
Наручилац је дана 20.11.2019. године упутио Захтев за давање мишљења Управи за јавне
набавке под бројем 0767/19, по основу којег је Управа за јавне набавке дала позитивно
мишљење под бр. 404-02-5226/19 од 28.11.2019. године.

РАЗЛОЗИ ПРОВОЂЕЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА У СКЛАДУ СА
ЧЛАНОМ 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗЈН-а:
Планом и програмом рада и финансијским планом за 2019.годину установе Културни
центар Брана Црнчевић из Руме број 0503/18 и број 0504/18, који је усвојио управни
одбор Културног центра предвиђено је између осталог извођење две представе за
децу.Скупштина општине Рума је на седници одржаној дана 11.септембра 2018.године
донела под бројем 06-57-16/2018-III Закључак којим се даје сагласност на План и програм
рада и финансијски план за 2019.годину.
НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Удружење “Чича Мичино Позориште“, улица Драгана Ракића бр. 7/4 из Земуна, ПИБ:
109260428, Матични број: 28186614
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Рок за достављање понуда: 09.12.2019.године до 10.30 часова
Отварање понуда 09.12.2019.године у 11.00 часова
Преговарање: одмах након поступка отварања понуда.
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