ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Историјски музеј Србије - Установа културе од националног
значаја

Адреса наручиоца:

Београд, Трг Николе Пашића 11

Интернет страница наручиоца: www.imus.org.rs
Врста наручиоца:

Култура

Број и датум доношења одлуке: 39/6-17/2014 од 27. новембра 2014. године
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:
Предмет јавне набавке: Откуп музејских предмета за 2014. годину
Назив предмета: Биста са ликом Моше Пијаде
Назив и ознака из општег речника набавки:
92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина

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:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: чл.
36. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама
На основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке број: 404-02-1992/14 од 27.05.2014.
године о основаности примене преговарачког поступка.
Понуђач је власник предмета који је везан за основну делатност музеја и самим тим Музеј је
заинтересован да га поседује у својим збиркама и да га на тај начин сачува од „заборава“.
Имајући у виду да је понуђач власник предмета набавке и да из разлога повезаних са заштитом
искључивих права набавку може извршити само тај понуђач, сматрамо да постоје оправдани
разлози за набавку предмета применом члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.

Процењенa вредност јавне набавке:

60.000,00 динара

Број примљених понуда:

1

- Највиша

60.000,00 динара

- Најнижа

60.000,00 динара

- Највиша

60.000,00 динара

- Најнижа

60.000,00 динара

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 :
Понуђач: Витас Душан, 11000 Београд, Петра Коњовића 12
Понуда заведена дана 25. новембра 2014. године у 10,00 часова, под бројем 39/6-11/2014
Цена (без пор. и доп.): 60.000,00 динара

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.
У зависности од начина слања, захтев се доставља:
- ПУТЕМ ПОШТЕ – препоручено са повратницом - на адресу наручиоца:
Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Ђуре Јакшића број 9, IV спрат
- НЕПОСРЕДНО (ЛИЧНО) - на адресу наручиоца:
Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Ђуре Јакшића број 9, IV спрат
- ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ - на e-mail: olivera.milicevic@imus.org.rs
- ФАКСОМ - на број: 011/2187-360
Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке, за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, за подносиоце који
нису учествовали у преговарачком поступку.

Остале информације:
/

