ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
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

Број и датум доношења одлуке: 01-46/20 од 20.11.2014. године
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:
Извођење радова - Санација равног крова на објекту Музеја саврамене уметности
43.91 - Кровни радови, Сектор Ф - Грађевинарство
45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови

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 - чл. 36. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама.
Потреба за извођењем предметних радова настала је због прокишњавања крова до кога је
дошло услед дотрајалости кровне хидроизолације и неуобичајено честих и обилних
падавина у пролећном и летњем периоду ове године. Како наручилац није имао
опредељена средства за набавку предметних радова у том тренутку, а доношење Ребаланса
буџета којим би му потребна средства била опредељена је каснило у односу на првобитно
најављени рок 15.09.2014. године, те су Ребалансом буџета за 2014. годину, од стране
Министарства културе и информисања, наручиоцу тек дана 05.11.2014. године, опредељена
средства за извођење предметних радова, дошло је до изузетне хитности, због наступајућег
зимског периода, услед чега наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за
поступак јавне набавке мале вредности.

Процењенa вредност јавне набавке:

2.941.666

Број примљених понуда:
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- Највиша

2.995.389,40

- Најнижа

2.600.000,00

- Највиша

2.649.000,00

- Најнижа

2.600.000,00

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 :
MPP JEDINSTVО AD, 31205 Севојно, Првомајска 66
понуда код наручиоца заведена под МСУ број: 01-46/16 од 19.11.2014. године
по цени од 2.600.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.120.000,00 динара са ПДВ-ом

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:
Музеј савремене уметности, 11070 Нови Београд, Ушће 10, Блок 15
- НЕПОСРЕДНО (лично или брзом поштом) - на привремену адресу наручиоца:
Музеј савремене уметности, 11000 Београд, Ботићева број 8а
- ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ - на e-mail: rozalina@msub.org.rs
- ФАКСОМ - на број: 011/3676-288
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:

