Музеј савремене уметности Војводине
Дунавска 37, Нови Сад
T/F: +381-21-6613526 www.msuv.org

Дaтум:
19.05.2014.

Деловодни број:
251-1-2/2014

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012),
одговорно лице Наручиоца доноси::
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке услуге израде главног пројекта за реконструкцију и доградњу
равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине
у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду (прилазна партија објекта)
Број јавне набавке: 05-1/2014
Уговор о јавној набавци услуге израде главног пројекта за реконструкцију и доградњу равног
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр.
37 у Новом Саду (прилазна партија објекта), додељује се понуђачу:
RAUM“ ДОО Београд
Господар Јевремова бр. 40
Београд,
Образложење
Набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда („Службени гласник РС“, бр. 124/2012). Поступак јавне набавке спроводи се на
основу Одлуке о покретању јавне набавка број 240-1-1/2014 од 25.04.2014. године.
Позиција у финансијском плану са које је предвиђено финансирање предметне набавке је
5114- Пројектно планирање.
Позив за достављање понуда упућен је понуђачу са којим ће се преговарати 25.04.2014.
године понуђачу Друштво за инжењеринг, пројектовање и консалтинг „RAUM“ ДОО Београд
Господар Јевремова бр. 40, Београд.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда објављен је на на порталу управе за јавне набавке 25.04.2014. године и сајту Музеја
савремене уметности Војводине, Нови Сад.

1) Подаци о јавној набавци:
Подаци о наручиоцу:

Предмет јавне набавке:

Музеј савремене уметности Војводине
Дунавска 37, Нови Сад
Врста наручиоца: Јавна институција културе - музеј
Интернет страница наручиоца: www.msuv.org
Набавка услуге израде главног пројекта за реконструкцију и
доградњу равног крова сутеренског дела зграде Музеја
савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у
Новом Саду (прилазна партија објекта)
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Врста поступка јавне
набавке:
Процењена вредност јавне
набавке (без ПДВ-а):
Подаци о апропријацији у
буџету
Ознака из општег речника
набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, сходни члану 36. став 1., тачка 8.
Закона о јавним набавкама
1.250.000,00 динара

5114- Пројектно планирање
571220000-Услуге пројектовања у архитектури

2) Укупан број поднетих понуда: 2
Назив/име понуђача

1.
2.

Благовремене понуде
„КАПА ПРОЈЕКТ“Обреновићева
23/1Ниш,
„RAUM“ ДОО Београд Господар
Јевремова бр. 40, Београд,

Неблаговремене понуде
/

3) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда:
Елементи уговора о којима ће се преговарати су цена и рок реализације набавке.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Наручилац је дана 25.04.2014. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда а у складу са чланом 36. став 1. тачка 8. Закона,
бр. 05-1/2014, за јавну набавку услуге израде главног пројекта за реконструкцију и доградњу
равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској
улици бр. 37 у Новом Саду (прилазна партија објекта) а након претходно спроведеног
Конкурса за дизајн при чему је стручни жири, након спроведене прве и друге фазе
рестриктивног поступка одабрао победничко Идејно решење за које није исплаћивана
награда, него, у складу са чланом Закона о јавним набавкама следи закључење уговора о
изради пројектне документације са којим се преговар није исплаћена награда на конкурсу
нег
За наведену јавну набавку наручилац је дана 25.04.2014. године, послао позив за
подношење понуда првонаграђеном понуђачу након спроведеног конкурса за дизајн, и то:
Назив понуђача:
RAUM“ ДОО Београд Господар Јевремова бр. 40,
Београд,
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде, и то:
„КАПА ПРОЈЕКТ“,Обреновићева 23/1, Ниш,
„RAUM“ ДОО Београд Господар Јевремова бр. 40, Београд,
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Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда при чему констатује
следеће:
Узимајући уобзир чињеницу да се набавка услуге израде главног пројекта за реконструкцију
и доградњу равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у
Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду (прилазна партија објекта), спроводи у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), члан 36. тачка 8. која гласи:
... .: ...“у случају јавне набавке услуга које су део наставка конкурса за дизајн,организованог у
складу са овим законом, ако је уговор закључен са награђеним учесником, односно
награђеним учесницима на конкурсу, и ако наручилац у преговарачки поступак укључи
сваког од њих“..., као и чињеници да је Конкурс за дизајн спроведен без исплаћивања
награде награђеном учеснику, него је Конкурс за дизајн организован као поступак који
претходи закључењу уговора о јавној набавци услуга, сходно члану 38. Став 5, тачка 1.
Закона о јавним набавкама, Комисија за јавне сматра да понуђач „КАПА ПРОЈЕКТ“, доо
Ниш, нема активну легитимацију за учествовање у овом поступку јавне набавке из разлога
што није учествовао у поступку који претходи овоме, а то је Конкурс за дизајн, и самим тим
нема Идејно урбанистичко-архитектонско решење прихваћено од стране Наручиоца на
основу кога би извршио услугу израде главног пројекта за реконструкцију и доградњу равног
крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр.
37 у Новом Саду (прилазна партија објекта).
Након завршеног поступка преговарања са понуђачем RAUM“ ДОО Београд, о цени и року
реализације предмета набавке, констатовано је следеће:
цена услуге израде главног пројекта за реконструкцију и доградњу равног крова
сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици
бр. 37 у Новом Саду (прилазна партија објекта), након преговарања, износи
1.250.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 1.500.000,00
динара,
рок реализације набавке: 30 дана након потписивања уговора.
начин плаћања: у четири једнаке рате у износу од 25% од укупно уговорене цене у
року од петнаест дана од дана пријема фактуре,
Узимајући у обзир све наведено, Комисија за јавне набавке предлаже да се уговор
закључи са понуђачем:
RAUM“ ДОО Београд Господар Јевремова бр. 40, Београд,

4) Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања
јавног позива:
Набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012), члан 36. тачка 8. која гласи:
... .: ...“у случају јавне набавке услуга које су део наставка конкурса за дизајн,организованог
у складу са овим законом, ако је уговор закључен са награђеним учесником, односно
награђеним учесницима на конкурсу, и ако наручилац у преговарачки поступак укључи
сваког од њих“...
Поступак ове јавне набавке спроводи се на основу Одлуке о покретању јавне набавка број
240-1-1/2014 од 25.04.2014. године, а на основу претходно спроведенок Конкурса за дизајн.
Музеј савремене уметности Војводине спровео је Конкурс за дизајн у циљу прибављања
Идејног архитектонско-урбанистичког решења реконструкције и доградње равног крова
сутеренског дела објекта (прилазна партија зграде Музеја савремене уметности Војводине
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у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду, који је организован као поступак који претходи
додели уговора о јавним услугама, примењујући правила рестриктивног поступка, а све у
складу са чланом 38. Закона о јавним набавкама.
Након истека рока за достављање пријава за израду Идејних архитектонско-урбанистичких
решења реконструкције и доградње равног крова сутеренског дела објекта (прилазна
партија зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом
Саду шест понуђача (учесника на конкурсу за дизајн) су доставили пријаве од којих су, по
оцени жирија,
три у потпуности одговарале условима захтеваним у конкурсној
документацији и позиву за подношење пријава. Ова три понуђача су позвана да поднесу
своје понуде у другој фази рестриктивног поступка.
Након истека рока за достављање понуда, жири је извршио отварање понуда, а затим и
стручну оцену понуда, након чега је сачинио и Извештај о оцени достављених понуда. Кроз
извештај о оцени достављених понуда жири је констатовао да је најприхватљивије Идејно
архитектонско-урбанистичко решења реконструкције и доградње равног крова сутеренског
дела објекта (прилазна партија зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској
улици бр. 37 у Новом Саду) доставио понуђач: Друштво за инжењеринг, пројектовање и
консалтинг „RAUM“ ДОО Београд, Господар Јевремова бр. 40, Београд, који је поднео
заједничку понуду са Агенцијом за дизајн и уређење простора „Студио аутори“, Милеве
Марић Ајнштајн 30/12, Нови Београд.
С обзиром да је Конкурс за дизајн спроведен без исплаћивања награде награђеном
учеснику, него је Конкурс за дизајн организован као поступак који претходи закључењу
уговора о јавној набавци услуга, сходно члану 38. Став 5, тачка 1. Закона о јавним
набавкама, Комисија за јавне набавке је предложила да се уговор о јавној набавци, након
спроведеног преговарања, додели првонаграђеном учеснику: Друштво за инжењеринг,
пројектовање и консалтинг „RAUM“ ДОО Београд, Господар Јевремова бр. 40, Београд,
који је поднео заједничку понуду са Агенцијом за дизајн и уређење простора „Студио
аутори“, Милеве Марић Ајнштајн 30/12, Нови Београд.

Музеј савремене уметности Војводине
___________________________________
Сања Којић Младенов, директор.
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