ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Музеј савремене уметности Војводине

Адреса наручиоца:

Дунавска 37, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.msuv.org

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Откуп уметничких дела за потребе уметничких одељења Музеја савремене уметности
Војводине; Назив и ознака из ОРН: уметничка дела - 92311000

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Сходно члану 36. став 1. тачка 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" бр. 124/12)
"Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако
због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђаћ."
Одељења уметничких збирки Музеја обављају послове основне делатности , који прозилазе
из законских обавеза Музеја као установе од посебно републичког и покрајинског значаја и
то: прикупља (путем откупа, поклона и др.) сређује, чува, одрђава, систематски истражује,
евидентира и излаже значајна уметничка дела савремене уметности и архитектура, брину и
воде послове око смештаја, чувања и заштите уметничког фонда у депоу.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.Вељко Вујачић, Београд, Петра Лековића 103
2.Чедомир Дрча, Нови Сда, др. Рибара 9
3. Здравко Јоксимовић, Нови Београд, Шпанских бораца 24/В
4. Срђан Апостоловић, Београд, Гундулићев венац 30/7
5. Марица Радојчић, Београд, Господар Јевремова 27
6. Зоран Тодоровић, Београд, Стјепана Филиповића 37
7. Јелена Средановић, Нови Сад, Радничка 31а
8. Александар Саша Ракезић - Зограф, Панчево, Душана Петровића Шанета 5/23
9. Зоран Пантелић, Нови Сад, Трг Ференца Фехеа 3
Остале информације:

