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

Назив наручиоца:

Народна библиотека Србије-установа културе од
националног значаја

Адреса наручиоца:

Скерлићева бр.1
11000, Београд

Интернет страница наручиоца: www.nb.rs
Врста наручиоца:

Култура

Број и датум доношења одлуке: 0101-659/9 од 06.07.2015. 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:
Претплата на базу научних часописа Willey & Blackwell Interscience; Услуге
информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и
подршка -> Услуге у вези са подацима -> Услуге базе података (72320000, 73000000).
Број јавне набавке: JНПП 14/2015.

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 о јавним набавкама(,,Службени гласник РС “бр.124/12 и 14/15).
Јавна набавке се обавља у директним преговорима са издавачем јер је издавач носилац ИСКЉУЧИВИХ права на
своје садржаје и само је примарни издавач у позицији да цену током преговора прилагоди потребама наше
истраживачке заједнице.
Прилагођавања обухватају:
1. избор колекције часописа
2. услове коришћења из институција и удаљеним приступом путем IP идентификације истраживача са територије
Републике Србије
3. економским могућностима земље
4. израженом заинтересованошћу издавача за присуство у одређеној земљи јер примарни издавачи имају у виду
истраживаче не само у улози читаоца, већ и улози аутора
5. дугогодишњим уговорима и добрим пословним односима које је Народна библиотека Србије у име свих научних
и академских библиотека на територији Републике Србије градила и одржавала са издавачем у протеклих 13 година
6. централизована набавка и директни преговори омогућавају како избегавање дуплираних куповина, тако и
остваривање значајних попуста јер се набавља за целокупну истраживачку заједницу Србије

Процењенa вредност јавне набавке:

10.651.983,16 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Wiley Subscription Services, Inc.
c/o John Wiley & Sons, Inc.
111 River Street
Hoboken, NJ 07030
Attn: Reed Elfenbein

Период важења уговора:

до 31.12.2015. године

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања Одлуке о
додели уговора на Порталу управе за јавне набавке.

Остале информације:

