ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад

Адреса наручиоца:

Булевар Михајла Пупина 22/1, Нови Сад

Интернет страница наручиоца: zzskgns@sbb.rs
Врста наручиоца:

Култура

Број и датум доношења одлуке: 33/16-2014 од 3.12.2014. године
Врста предмета:

Услуге

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:
Опис предмета јавне набавке: Услуге санирања оштећења вајарског дела- скулптуре Марине
Олењине, јавног споменика, аутора Ласла Силађија, академског вајара
Назив и ознака из општег речника набавки: 92312230 Услуге вајара

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 Наручилац може спроводити преговрачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач
Скупштина Града Новог Сада је на XVI седници 18. септембра 2009. године, донела Одлуку о подизању
споменика Марини Олењиној у Новом Саду број 020-165/2009-I од 18. септембра 2009. године. Споменик
је постављен 2010. године на Позоришном тргу у Новом Саду а аутор споменика је Ласло Силађи,
академски вајар из Новог Сада. Споменик је оштећен 2012. године тако што је одломљено лево стопало и
створило три додатна оштећења у пределу потколенице и те делове претвара у тзв. „мртви мермер“.
Одломљени део ноге се тренутно налази код аутора овог дела. На основу изнетог сматрамо да су испуњени
услови из члана 36. став 1 тачка 2- уметнички разлог предмета јавне набавке, обзиром да је Ласло Силађи и
аутор вајарског дела за које је потребно санирање ( конзервација и рестаурација), те да он као носилац
ауторског права на вајарском делу, споменику Марини Олењиној може извршити предмет набавке.
Прибављено je мишљење Управе за јавне набавке у акту број 404-02-3923/14 од 17.11.2014. године

Процењенa вредност јавне набавке:

100.000,00 динара без пдв

Број примљених понуда:

једна

- Највиша

80.000,00 динара

- Најнижа

80.000,00 динара

- Највиша

80.000,00 динара

- Најнижа

80.000,00 динара

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 :
Ласло Силађи, академски вајар из Новог Сада Исе Бајића 4, ЈМБГ: 1905953800019, број личне
карте: 002896274.
понуда број 1/2014 од 28.11.2014. године

Период важења уговора:

на одређено време до 1. јуна 2015. године

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односно други овлашћени
подносилац, може поднети затев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки у року од десет дана од дана пријема исте. Захтев за заштиту
права се предаје Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији.
Остале информације:

