ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Музеј позоришне уметности Србије - Установа културе од
националног значаја

Адреса наручиоца:

11000 Београд
Господар Јевремова 19

Интернет страница наручиоца:

www.mpus.org.rs

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Добра

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:
Културно-историјска добра:
22110000-4 Књига ''Коштана'' Борислава Станковића (''Просвета'' АД Београд) са рукописним белешкама
Радомира Раше Плаовића
.......... 4.000,00 дин
22110000-4 Књига ''Јулије Цезар'', Виљема Шекспира по НЕмецком од ЛАвослава Пеца, превео Шпиро
Димитровић Которанин ( Загреб 1860.г.)
............2.000,00 дин
22315000-1 Фото албум представе ''Господе Глембајеви'' са 19 црно белих фотографија, посветом и печатом
позоришта у Нишу
............8.000,00 дин
22315000-1 Једна фотографија Жанке Стокић, 1888-1944, глумица
.............4.000,00 дин
22315000-1 Три фотографије Даре Плаовић, глумица
..............9.000,00 дин
92311000-4 Карикатура Раше Плаовића, аутора Владимира Жедринског
.............20.000,00 дин
92311000-4 ААОЗ-7 Рука Раше Плаовића изливена у бронзи
............116.000,00 дин
18512200-3 FG-24-1 Указ Президијума СФРЈ - орден заслуге за народ са златном звездом додељен Раши Плаовићу
...2.500,00 дин
18512200-3 Плакета Октобарска награда додељена Раши Плаовићу
...............3.500,00 дин
18512200-3 Указ Президијума Народне Скупштине СФРЈ из 1949.г. - Орден рада првог реда додељен Раши
Плаовићу
.......... 2.500,00 дин
92311000-3 FG 24 Сценографске скице за уметничку представу ''Коштана'' (1969.г.) аутора Владимира Маренића
...... 30.000,00 дин
92311000-3 FG 24 Сценографске скице за уметничку представу ''Лепеза леди Виндемир'' (1953.г.) аутора Душана
Ристића
....... 35.000,00 дин
39221250-4 Стари руски савовар са ургавираном посветом из 1930.г. ''Боби за Јубилеј'', 1930.г. Жанка
.......... 210.000,00 дин
Укупно процењена вредност: 446.500,00 дин

Уговорена вредност:

446.500,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

На основу члана 36 став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/12),
мишљење Управе за јавне набавке број 404-02-2249/1 од 18.06.2014.г., члана 11 Закона о
културним добрима (Сл.гласник РС од 71/94) и члан 69 Статута Музеја позоришне уметности
Србије - Установе културе од националног значаја.
- Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде - откуп
културно-историјских предмета за музејску збирку( уметничка збирка, збирка фотографија и
фонд специјалне библиотеке)
Уговором о откупу постају јавна добра у државној својини.

1

Број примљених понуда:

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

446.500,00

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.07.2014.г.

Датум закључења уговора:

08.07.2014.г.

Основни подаци о добављачу:
Бранимир Николић
11000 Београд, Кнеза Милоша бр. 43
ЈМБГ: 1701964710254
тел: 063/7899093
Физичко лице је власник добара

Период важења уговора:

Неограничено

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

