ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
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

Број и датум доношења одлуке: 674-1-1/2016 od 05.12.2016
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 радова по конкурсу Министарства културе Р. Србије
ОРН: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:

ЧЛАН 36.СТАВ 1. ТАЧКА 2
Делатност Музеја савремене уметности Војводине на основу Статута:
МСУВ је установа културе која обавља послове заштите уметничко-историјских дела од
значаја за савремену уметност од 1900. године до данас, у складу са законом, овим статутом
и другим општим актима Музеја

Процењенa вредност јавне набавке:

1.770.687 без ПДВ и 2.480.000 са ПДВ

Број примљених понуда:

12

- Највиша

254.000

- Најнижа

103.292

- Највиша

254.000

- Најнижа

103.292

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Srdjan Djile Marković Браће Вучковић 28/17 11000 Београд, Mileta Prodanović Rige od Fere 14, Stari Grad, Beograd,
Čedomir Vasić ,Palmotićeva 18a, Stari grad 11000 Beograd,Slobodan TrajkovićBul. kralja Aleksandra 326/29, 11000
Beograd, Petar Lolić, Zoran Todović,Jurija Gagarina 205, 11070 Beograd, Ana Nedeljković,Sarajevska 57a, 11 000
Beograd, Zorica Čolić,Vlade Stanimirovića 4/12, 15 Šabac,Slobodanka Stupar,Jurija Gagarina 142/36,11070 N.Beograd,
Doplgenger,Balkanska 21 Čačak, Robert Jankuloski,Vera Jocik" 1D-12, opshtina Kisela Voda, Skopje

Период важења уговора:

До извршења уговорних обавеза обе уговорне
стране

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 1 дан пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и то само у случају да је подносилац захтева или са њим повезано лице учествовао у поступку преговарања. У овом случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Остале информације:
/

