ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Музеј савремене уметности

Адреса наручиоца:

Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд

Интернет страница наручиоца:

www.msub.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Услуге

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:
Опис предмета набавке: Вршење стручног надзора над извођењем додатних радова на
адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности
Назив и ознака из Општег речника набавки: 71520000 - услуге грађевинског надзора.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Код наручиоца заведен под број: 01-41/35 од 01.04.2015. године
Код извођача заведен под број: 152/15 од 01.04.2015. године

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Чл 36. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама
Од Управе за јавне набавке добијено позитивно мишљење о основаности примене
преговарачког поступка, бр. 404-02-2755/17 од 18.08.2017. године, код наручиоца заведено
под МСУ број: 01-78/21 од 25.08.2017. године, а због појаве додатних (непредвиђених)
услуга које су неопходне за изршење првобитног уговора о јавној набавци, код наручиоца
заведен под број: 01-41/35 од 01.04.2015. године, закљученог по спроведеном отвореном
поступку јавне набавке: Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији,
реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈН - услуга бр. 01/15.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуде ће се упутити Групи понуђача:
- BEO POTEZ DOO, ПИБ 100281340, матични број: 17153951, 11000 Београд, Јове Илића 87 носилац посла,
- INŽENJERING PLUS PROJEKT DOO, ПИБ 107573428, матични број: 20828668, 11000 Београд,
Милана Јовановића 7 - члан групе

Остале информације:

