РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-41/2018
Датум: 30.5.2018. године
Београд, Његошева 77
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
920-99/2018-VIII и Решења о образовању комисије број 920-100/2018-VIII, објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке:
Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда
Врста предмета: Услуга
Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавкe:
Услуга реализације пројекта ,,Књижевност на дар“ (Назив и ознака из Општег речника набавки:
Услуге организовања културних дешавања – 79952100).
Основ за примену преговарачког поступка:
Члан 36. став 1. тачка 2) Закона:
Наручилац може спроводити 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.
Подаци који оправдавају његову примену:
Услуга реализације пројекта „Књижевност на дар“ подразумева организовање књижевних
радионица, два пута месечно, за ученике завршних разреда средњих школа (III и IV година), са два
предавача – песникињом и прозним књижевником, као и организовање књижевних дружења,
једанпут месечно, где ће долазити тачно одређени књижевници и дружити се са младим писцима.
Осмишљено је да реализацију пројекта врше следећи цењени књижевници, односно: Славиша
Павловић, Милица Марковић, Дејан Стоиљковић, Владимир Кецмановић, Владимир Пиштало,
Павле Зелић и Марко Шелић, а понуђач ,,НОВИ ПИЕМОНТ“ СЛАВИША ПАВЛОВИЋ ПР
БЕОГРАД, ЦАРА УРОША 35/6, МАТИЧНИ БРОЈ: 64587170, ПИБ: 110018698 једини је који има
посебно овлашћење за заступање по Уговору о заступању са наведеним књижевницима, те они не
могу у име и преко другог правног лица да учествују у пројектима.
Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда:
,,НОВИ ПИЕМОНТ“ СЛАВИША ПАВЛОВИЋ ПР БЕОГРАД, ЦАРА УРОША 35/6, МАТИЧНИ
БРОЈ: 64587170, ПИБ: 110018698.

Ознака: К.2.01-3
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