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:

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.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
- MODULOR DOO Земун, Николаја Салтикова 61;
- IZOLINVEST DOO Калуђерица, Волгина 73;
- RS TREM DOO Београд, Савска 6;
- JEDINSTVО-METALOGRADNJA AD Севојно, Првомајска 66;
- BANKOVIĆ DOO Црна трава, Милентија Поповића 66

Остале информације:

