ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Музеј позоришне уметности Србије - Установа културе од
националног значаја

Адреса наручиоца:

11000 Београд
ул. 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
22110000-4 Књига ''Јулије Цезар'', Виљема Шекспира по НЕмецком од ЛАвослава Пеца, превео Шпиро
Димитровић Которанин ( Загреб 1860.г.)
22315000-1 Фото албум представе ''Господе Глембајеви'' са 19 црно белих фотографија, посветом и печатом
позоришта у Нишу
22315000-1 Једна фотографија Жанке Стокић, 1888-1944, глумица
22315000-1 Три фотографије Даре Плаовић, глумица
92311000-4 Карикатура Раше Плаовића, аутора Владимира Жедринског
92311000-4 ААОЗ-7 Рука Раше Плаовића изливена у бронзи
18512200-3 FG-24-1 Указ Президијума СФРЈ - орден заслуге за народ са златном звездом додељен Раши Плаовићу
18512200-3 Плакета Октобарска награда додељена Раши Плаовићу
18512200-3 Указ Президијума Народне Скупштине СФРЈ из 1949.г. - Орден рада првог реда додељен Раши
Плаовићу
92311000-3 FG 24 Сценографске скице за уметничку представу ''Коштана'' (1969.г.) аутора Владимира Маренића
92311000-3 FG 24 Сценографске скице за уметничку представу ''Лепеза леди Виндемир'' (1953.г.) аутора Душана
Ристића
39221250-4 Стари руски савовар са ургавираном посветом из 1930.г. ''Боби за Јубилеј'', 1930.г. Жанка

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:
Члан 36, став 1 тачка 2 Закона, набавка добара односи се на откуп културно - уметничких
предмета од одређеног понуђача за попуну музејских збирки - уметничке збирке, збирке
фотографија и фонда специјалне библиотеке из области позоришне уметности и које се
односе на рад истакнутих позоришних стваралаца који могу ретко да се нађу.
Наведени понуђач поседује једини наведене предмете за које је Музеј заинтересован.
Откупом тих предмета они постају државна својина и постају саставни део музејске збирке, и
самим тим постају доступни јавности.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Бранимир Николић
11000 Београд
ул. Кнеза Милоша 43, Савски Венац
Физичко лице

Остале информације:

