ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

Музеј савремене уметности
Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд

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

Култура

Врста предмета:

Радови

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:

Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на адаптацији,
реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности
Место извршења радова: Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд
Назив и ознака предмета из Општег речника набавки: 45000000 - грађевински радови,
45210000 - радови на високоградњи, 45212350 - зграде од посебног историјског или
архитектонског значаја
Ознака из класификације делатности: 41 - Изградња зграда и 42 - Изградња осталих
грађевина

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Објављивање позива: јануар 2015.
Закључење уговора: март 2015.
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Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, (Министарства финансија,
Република Србија) Саве Мишковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs .
Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и
контакт телефону ограна или службе територијалне аутоноије или локалне самоуправе о пореским
обавезама које администрирају ови органи;
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже
Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs и у Mинистарству пољопривреде и заштите
животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса: www.mpzzs.gov.rs. );
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs .

Остале информације:

