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:
Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење додатних грађевинских,
грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту Музеја савремене уметности
Место извршења радова: Ушће 10, Блок 15, 11070 Нови Београд
Ознака из класификације делатности: 41 - Изградња зграда, 42 - Изградња осталих
грађевина, 71.1 архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање
Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000 - грађевински радови, 45210000 радови на високоградњи, 45212350 - зграде од посебног историјског или архитектонског
значаја, 71242000 - израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

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: 01-40/173 од 04.08.2016. године
Код извођача заведен под број: U 16122 od 19.07.2016. 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. 404-02-991/17 од 12.04.2017. године, код наручиоца заведено
под МСУ број: 01-78/4 од 24.04.2017. године, а због појаве додатних (непредвиђених) радова
који су неопходни за изршење првобитног уговора о јавној набавци, закљученог по
спроведеном отвореном поступку јавне набавке ЈН - радова бр. 01/2016 - Извођење радова
на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, за Партију 1
- Извођење грађевинских, грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту
Музеја савремене уметности, код наручиоца заведен под број: 01-40/173 од 04.08.2016.
године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуде ће се упутити Групи понуђача:
- TERMOINŽENJERING DOO, ПИБ 100277998, матични број: 07468768, 11040 Београд, Милоја Ђака 2 - носилац посла,
- KOTO DOO, ПИБ 101735058, матични број: 07805896, 11221 Београд, Војводе Степе 466 - члан групе,
- EX ING B&P DOO, ПИБ 101149539, матични број: 06001629, 11000 Београд, Дубљанска 98 - члан групе и
- TERMOVENT-KOMERC DOO, ПИБ 100378414, матични број: 17196316, 11000 Београд, Суботичка 23/2 лок 1 - члан
групе,
са подизвођачима:
- TVI DOO, 11136 Београд, Стојана Матића 44/2,
- TERMO TIM DOO, 11073 Нови Београд, Јурија Гагарина 32А,
- MAGMONT DOO, 18300 Пирот, Лава Толстоја 17 и
- ALP INŽENJERING DOO, 11194 Рушањ, 13. септембра 125

Остале информације:

