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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15
у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),
Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02- 3766/15 од 27.10.2015. године Одлуке о покретању
поступка јавне набавке 0101 број 1349/1 од 04.11.2015 године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку 0101број 1349/2 од 04.11.2015. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку –
добара/ старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне
библиотеке Србије
по партијама
ЈНПП бр 42/2015

Конкурсна документација садржи:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.Подаци о наручиоцу
1.2.Врста преговарачког поступка и основ за примену
1.3.Предмет јавне набавке
1.4.Број јавне набавке
1.5.Контакт особа
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке, опис сваке партије, назив и ознака из општег речника набавке
2.2.Врста, опис добара, Спецификација наслова које Наручилац набавља Списак 1.
2.3.Место испоруке
2.4.Рок испоруке
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1.Услови за учшће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова
4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
4.1. Елементи уговора о којима ће се преговарати
4.2. Начин преговарања
5. УПУТСТВО ПОНУЋАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Услови и садржина Понуде
5.2 .Рок и начин подношења Понуде
5.3 Јавно отварање Понуде и преговарање
5.4. Језик Понуде
5.5. Разлози због којих Понуда може бити одбијена као неприхватљива и одустајање од
избора
5.6. Тражење додатних информација
5.7. Понуда са партијама
5.8. Цена
5.9. Рок, начин и услови плаћања
5.10 Врста критеријума
5.11 Рок важења Понуде
5.12 Рок за закључење уговора и начин извршења уговора
5.13 Изјаве Понуђача
5.14 Заштита права Понуђача
5.15. Понуда са варијантама
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5.16.Разлози за одбијање Понуде и одустајање од избора
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1.Образац трошкова припреме Понуде
6.2. Изјаве /Прилози ( П1- П8)
Укупан број страна: 28
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1.Подаци о Наручиоцу
Наручилац:

Народна библиотека Србије
установа културе од националног значаја
Матични број: 07010044
ПИБ:
102187749
Адреса:
Скерлићева 1
Место:
Београд
Општина
Врачар
Интернет
www.nb.rs
страница
Овлашћено
лице:
Ласло Блашковић
1.2.Врста поступка и основ за примену
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда,
члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, ( ако због уметничких разлога
или из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може изврштити
само одређени понуђач)
1.3. Предмет јавне набавке
Набавка добара: стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције
библиотечког фонда. Подаци о грађи која се набавља наведени су у списку Прилогу 1 за сваку партију, који је саставни део конкурсне документације- Обрасца
понуде.
Понуда се припрема и подноси у свему у складу са преузетом конкурсном
документацијом.
1.4.Број јавне набавкe
ЈН ПП 42/2015
Јавна набавка је обликована по партијама
1.5.Контакт
Особе за контакт: Летица Роквић, Александар Братуљевић
letica @nb.rs; aleksandar.bratuljevic@nb.rs
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Додела уговора уговора о јавној набавци библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда. Подаци о библиотечкој грађи која се набавља
наведени су у списку- Прилогу 1. за савку Партију, који је саставни део Обрасца
понуде.
Понуда се припрема и подноси у свему у складу са преузетом конкурсном
документацијом.
Шифра из Општег речника набавке: 22113000.
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2.2. Врста, опис добара, спецификација добара која се набављају
Спецификација предмета набавке наведена је у Прилогу 1. који представља саставни
део Обрасца понуде за Партију 1,Партију 2,Партију 3.
2.3. Место испоруке: Народна библиотека Србије установа културе од националног
значаја
2.4. Рок испоруке: у складу са захтевима датим у конкурсној документацији
3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.и 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1. Услови за учешће у поступку
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава следеће услове:
(1) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, а као доказ прилаже:
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре заказаног отварања
Понуде.
(2) да је измирио доспеле порезе и доприносе у складу са прописима државе у
којој има пребивалиште а као доказ прилаже:
Уверења пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре заказаног отварања
Понуде.
(3) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Испуњеност обавезних улова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у Прилогу П2), којом Понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
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4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
4.1 Елементи уговора о којима ће се преговарати
Комисија за спровођење јавне набавке са Понуђачем ће преговарати око цене
понуђених добара/ грађе и то у два круга преговарања.
4.2. Начин преговарања
Поступак преговарања ће се спровести пошто Комисија за спровођење поступка
јавне набавке прегледа понуду, истог дана 19.11. 2015. године, у 13.00 часова.
Поступку преговарања приступа физичко лице које је доставило понуду које
може:
- понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди
за јавну набавку бр. ЈНПП - 42/2015
потписати, потврдити исправку рачунске или неке друге грешке која не
утиче на прихватљивост понуде
Пре почетка дела поступка са преговарањем, Комисија за јавну набавку ће
извршити преглед и оцену поднете понуде у циљу утврђивања њене
прихватљивости.
Евентуалне рачунске грешке, Комисија за јавну набавку ће исправити
полазећи од тога да је јединична цена исправна и тачна, а да је евентуално збирна
цена подложна исправци.
Пре почетка поступка преговарања, Комисија за јавну набавку ће позвати
понуђача да потписом потврди пристанак на евентуално извршену исправку. Ово ће
се констатовати у записнику о преговарачком поступку.
Предмет преговарања ће бити цена понуђених добара и евентуални попусти .
Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку.
Председник Комисије за јавну набавку упознаће учеснике са поступком
преговарања и правилима поступка.
Поступак преговарања ће се обавити на начин што ће се понуђач усмено
изјаснити да ли остаје при понуђеној цени из понуде или је спреман да исту умањи и
у ком износу и то у два круга преговарања.
Корекцију понуде у преговарачком поступку могуће је извршити и по
појединачним позицијама и по основу линеарне корекције у односу на укупну
понуђену цену након спроведеног поступка преговарања.
-

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Услови и садржина понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази ( прилози ) тражени
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације.
Понуда ће се сматрати прихватљивом ако понуђач поднесе:
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац «Подаци о понуђачу» (прилог П1
конкурсне документације)
- Попуњене, потписане и оверене печатом прилоге (изјаве) из конкурсне
документације П2-П7
- Попуњен и налепљен на коверти прилог П -8
5.
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- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде
Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у овој
конкурсној документацији. Сви прилози, обрасци и изјаве се попуњавају читкоштампаним словима, потписују и оверавају печатом од стране понуђача.
Пожељно је:
- да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови односно печат;
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти
на којој је налепљен образац П -8 тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је била предата.
5.2 Рок и начин подношења понуде
Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и
на интернет страници Народне библиотеке Србије установе културе од националног
значаја дана 10.11.2015. године.
Рок за подношење понуде je 19.11. 2015. године до 12 часова.
Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком на адресу: Народна
библиотека Србије установа културе од националног значаја , Београд, Скерлићева
бр. 1 Република Србија, или лично на Архиви библиотеке канцеларија 4.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца до дана 19.11.2015.године до 12 ( дванаест ) часова, по локалном
времену.
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка јавног отварања
понуда, вратиће неблаговремено поднету понуду неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
5.3. Јaвно отварање понуде и преговарање
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуде, то јест дана 19.11.2015. године у 12 часова и 30 минута на адреси:
Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Скерлићева 1,
Београд, Први спрат сала105.
Преговарање ће се одржати у 13 часова.
О јавном отварању понуде и преговарању води се записник.
5.4. Језик понуде
Понуда се подноси на српском језику.
5.5. Разлози због којих понуда може бити одбијена као неприхватљива и
одустајање од избора.
Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је одговарајућа и
прихватљива.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у смислу Закона о јавним
набавкама.
5.6. Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем
понуде и после отварања понуде
Понуђач може у писменом облику или путем електронске поште, тражити
додатно појашњење у вези са припремом понуде. Наручилац ће у што краћем року, а
најкасније 2 (два) дана од пријема писменог захтева, писмено одговорити понуђачу.
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Питања треба упутити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева бр.1 са
напоменом: «ОБЈАШЊЕЊЕ- ПОЗИВ «, број јавне набавкеЈНПП -42/2015, или на
мејл адресу letica@nb.rs; aleksandar.bratuljevic@nb.rs
Наручилац може у писменом облику од понуђача након отварања понуде
захтевати додатна појашњења и контроле. Понуђач је у обавези да у року од 2 дана
Наручиоцу достави у писменом облику додатна објашњења.
5.7. Понуда по партијама
Ова јавна набавка опредељена је по партијама.
Партија 1.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Гордана Петровић,
Молерова бр.5, 11000 Београд
Партија 2
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Едвард Нојман,
Интернационалних бригада бр 23, 11000 Београд
Партија 3
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Срђан Стојанчев,
Заплањска бр 56а , 11000 Београд
5.8. Цена
Цена предмета набавке мора бити изражена у динарима.
Цена треба да буде изражена јединично и укупно за целокупан предмет набавке.
9. Рок, начин и услови плаћања
Нема авансног плаћања.
Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана закључења
уговора.
Плаћање се врши у складу са Законом о изменама и допунама Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.(,, Сл. Гласник
РС “бр 68/15)
5.10. Врста критеријума
Критеријум на основу кога ће се доделити уговор је најнижа постигнута цена
након спроведеног преговарачког поступка и добијених попуста.
5.11. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
5.12. Рок за закључење уговора, рок и начин извршења уговора
Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор након истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. Ако се
понуђач у року од 3 (три) дана не одазове на позив, сматраће се да је одустао од
понуде.
5.13 Изјаве Понуђача
Понуђач је дужан да при састављању понуде попуни све Изјаве из конкурсне
документације дате материјалном и кривичном одговорношћу ( П/1 – П/7)
5.14. Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151.
Закона о јавним набавкама.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840 –742221843 – 57, шифра
плаћања: 153, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет републике Србије).
5.15. Понуда са варијантама
Понуда са варијантима није дозвољена.
5.16. Разлози због којих понуда може бити одбијена и одустајање од избора и
одустајање од избора
Биће разматрана само понуда која је благовремено предата, која је
одговарајућа и прихватљива.
Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду у смислу Закона о јавним
набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од избора у случају да јавну
набавку треба одложити због више силе или недостатка финансијских средстава
због чега даље спровођење јавне набавке није могуће.

Комисија за спровођење поступка
јавне набавке
1. Ивана Николић, чланКомисије,
2. Драган Родић, члан Комисије,
3. Летица Роквић, члан Комисије
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ПАРТИЈА 1.

ПОНУЂАЧ ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -42/2015
Партија 1. дајем понуду како следи:
1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме

Понуђача

________________________
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ПРИЛОГ 1. СПИСАК ПОНУЂЕНЕ ГРАЂЕ
Списак бр: 1

Стара периодика
1. Искра :
Год. I
бр. 1
Београд 1. јануар 1898 год.
Цена : ________________ дин.

8. Искра :
Год. I
бр. 8
Београд 16 април 1898 год.
Цена : ___________________-- дин.

2. Искра :
Год. I бр. 2
Београд 16 јануар 1898 год.
Цена : ________________ дин.

9. Искра :
Год. I
бр. 9
Београд 1 мај 1898 год.
Цена : _______________ дин.

3. Искра :
Год.I
бр. 3
Београд 1 фебруар 1898 год.
Цена : _________________ дин.

10. Искра :
Год. I
бр. 10
Београд 16 мај 1898 год.
Цена : ___________________ дин.

4. Искра :
Год. I
бр. 4
Београд 16 фебруар 1898 год.
Цена : __________________ дин.

11. Искра :
Год. I
бр. 11
Београд 1 јун 1898 год.
Цена :______________________ дин.

5. Искра :
Год. I
бр. 5
Београд 1 март 1898 год.
Цена : ________________ дин.

12. Искра :
Год. I
бр. 12
Београд 16 јун 1898 год.
Цена : ___________________ дин.

6. Искра :
Год. I
бр. 6
Београд 16 март 1898 год.
Цена : ____________________ дин.

13. Искра :
Год. I
бр. 13
Београд 1 јул 1898 год.
Цена : ______________________ дин.

7. Искра :
Год. I
бр. 7
Београд 1 април 1898 год.
Цена : _________________ дин.

14. Искра :
Год. I
бр. 14
Београд 16 јул 1898 год.
Цена : _______________ дин.
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15. Искра :
Год. I
бр. 15
Београд 1 август 1898 год.
Цена : ___________________ дин.

18. Искра :
Год. I
бр. 18
Београд 16 септембар 1898 год.
Цена : ___________________ дин.

16. Искра :
Год. I
бр. 16
Београд 16 август 1898 год.
Цена : _________________ дин.

19. Искра :
Год. I
бр. 19
Београд 1 октобар 1898 год.
Цена : _____________________ дин.

17. Искра :
Год. I
бр. 17
Београд 1 септембар 1898 год.
Цена : __________________ дин.

20. Искра :
Год. I
бр. 20
Београд 16 октобар 1898 год.
Цена : ______________________ дин.

УКУПНА ЦЕНА _______________________
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ПАРТИЈА 2.

ПОНУЂАЧ ЕДВАРД НОЈМАН
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -42/2015
Партија 2. дајем понуду како следи:
1. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме Понуђача
________________________
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ПРИЛОГ 1.Списак старе и ретке библиотечке грађе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
минус фонда - Посебни фондови 1. Стара акција :
5. Стара акција :
Српска Штедионица Д.Д.
Десет акција Блацке Привредне
У Чалми.
Банке. ( 10 акција по 200 динара )
Десет деоница од 2000 хиљаде
Број : 08501 - 08510
динара. Издање IV Br. 000321
Блаце децембар 1927 год.
- 000330.
Цена : _________________ дин.
У Чалми 1. јануар 1920 год.
Цена _____________ дин.
6. Стара акција :
Три акције Авалске Задруге А.Д
2. Стара акција :
( свака по 200 динара у сребру )
Грађевинарска банка
Бр: 7664 - 7666
Акција од ( 10 ) десет динара
У Београду август 1925 год.
у злату. Бр. 0015
Цена : _____________________ дин.
Цена : ________________ дин.
7. Стара акција :
3. Стара акција :
Удео Кредитне Задруге државних
Пет акција Месарске банке
службеника у Сарајеву
Бр. 0686 – 0690
150 ( сто педесет динара )
( 5 x 2.500 )
Бр: 7275
Београд 18. фебруар 1923 год.
У Сарајеву 18 новембра 1929 год.
Цена : _______________дин.
Цена : ______________________ дин.
4. Стара акција :
Централна трговача задруга
за набавку и производњу
1000 ( једна хиљада динара )
Серија А.
Бр. 050
Београд 9 септембар 1938 год.
Цена : _______________ дин.

8. Стара акција :
Двадесетпет дионица
Српске централне привредне
банке Д.Д.
( Двехиљадепетстотинадинара )
У Сарајеву 1 јануар 1922 год.
Цена : _____________________- дин.

2. Штампане музикалије : збирка музикалија, аудио и аудиовизуелне грађе
Албум који садржи 20 издања искључиво штампаних музикалија
Колекција : Народно издање издавача и музичара Јована Фрајта.
Поред Фрајтових, у албуму је и једно издање Косте М. Бојковића.
Цена ______________________________ дин.

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА ________________________________________
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ПАРТИЈА 3. ПОНУЂАЧ СРЂАН СТОЈАНЧЕВ
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе
за потребе реституције библиотечког фонда у преговарачком поступку без
објављивања јавног позива за подношење понуда, број јавне набавке ЈНПП -42/2015
Партија 3. дајем понуду како следи:
2. Понуда број _______________ од ____________ за јавну набавку добара –
Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда
1.Општи подаци о понуђачу:
Име и презиме понуђача:
_________________________________________________________
Општина становања и адреса понуђача:
________________________________________________________
ЈМБГ:
________________________________________________________
Статус понуђача( запослен /незапослен/ пензионер ):
_______________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
____________________________________________________
Телефон:
____________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
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Опис предмета набавe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
Укупна цена понуђене грађе____________________
Словима
______________________
Саставни део Обрасца понуде је Прилог 1. Списак понуђене грађе
3. Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

4. Рок и начин плаћања: _______дана oд дана закључења уговора.
(не краћи од 30 дана)

Место:________________
Датум:________________

Име и презиме

Понуђача

________________________
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ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке гарђе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Посебни фондови : ( Фонд докумената, графичка збирка, збирка архивалија)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Три плаката : 1. Савез трговачких помоћника и приватних чиновника
Југославије. ( Београд, 1927 год, ( 48 x 31 cm )
Цена : ________________________ дин.
2. Велики студентски збор ( Београд, 1946, ( 42 x 59 cm )
Цена : ___________________________ дин.
3. Уторак 1. марта због изненадне болести г. Холодкова
место Саломе даје се Аида ( Београд, 1932 год. ( 16 x 24 cm )
Цена :___________________________ дин.
Фотографије :
Два портрета Добрице Ћосића, фотографија Зорана Милера са потписом
писца.
Цена : ________________________________ дин.
Рукописи :
1. Писмо филозофа Бранислава Петронијевића упућено драматургу
Боривоју Недићу.
Цена : ____________________________-дин.
2. Три објаве из периода Првог светског рата које гласе на име познатог
слависте Герхарда Геземана, у то време на служби у Првој београдској
гимназији. Објаве су издате у Крагујевцу 20. 07. 1915, Нишу 17. 09. 1915,
и Скадру 24. 11. 1915.
Цена : ___________________________ дин.
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Посебни фондови : Збирка музикалија, аудио и
аудиовизуелне грађе.
1. Margarethe / Gounod
Boheme / Puccini
Leo Slezak
ODEON AA 55065
Cena : ___________________ din.

8. Aida / Verdi
Choir und Orchester der Staatsoper
Berlin
Parlophon P. 9102 – I ( II )
Cena :________________________ din.

2. Lucia di Lammermoor
/ Donizzeti
Mireille / Gounod
Margherita Salvi
Parlophon 9814 – I ( II )
Cena : ___________________ din.

9. Cavalleria rusticana
Mascagni
Chor der Staatsoper mit grossen
Orchester
Parlophon 9101 /I ( II )
Cena : _________________________ din.

3. Vesti la giubba. No, Pagliacci
non son / Leoncavallo
Enrico Caruso
His Master Voice ( HMV ) DB 111
Cena : ______________________ din.

10. Rigoletto / Verdi
Margherita Salvi
Parlophon P. 9803 – I ( II )
Cena : ______________________ din.

4. Der fliegende Hollander.
Lohengrin / Richard Wagner
Irmler – Madrigal – Chor
Parlophon P. 9186 -I ( II )
Cena : ______________________ din.
5. Henchido de amor santo
T. Breton
Ay,ay,ay / Osman Perez
Michele Fleta
HMV DB 525
Cena : _______________ din.
6. Tosca / Puccini
Tino Oattiera
Parlophon P. 9036 -I ( II )
Cena :_________________ din.
7. Selection Rigoletto / G Verdi
Parlophon - Orchester
Parlophon P. 618 – I ( II )
Cena : ________________________ din.

11. Wir flustern Potpourri
Dostal. Marek Weber und sein
Orchester
HMV E.H. 228
Cena : ____________________ din.
12. Meine kleine Geisha
Carmen / Nico Dostal
Heller - Revue – Jazz - Orchester
Parlophon P. 9330 – I ( II )
Cena : ___________________din.
13. Traviata ( fantasia )
The Polydor String Orchestra
Polydor B 61099, B 61100
Cena : _______________________din
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Стара периодика :
-------------------------1. Мале Новине ( дневни лист за свакога )
Бр. 360
Година II
Београд среда 20 децембар 1889 год.
Цена : _______________________ дин.
2. Вјесник ( лист војника V.P. 9650 / 20 )
бр. 42 од 22. 02. 1974 Ђаковица.
Цена : _______________________ дин.
3. Недеља ( недељни илустровани лист )
Добро сачувано и укоричено, од првог до
четрдесет првог броја за 1927 годину.
( купује се за музејски примерак.
Недеља : Бр.1 Год I Београд, 20 март 1927
до Бр. 41 Год I Београд , 25 децембар 1927.)
Цена : ___________________________ дин.

УКУПНА

ПОНУЂЕНА ЦЕНА ___________________
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6.1. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Описи трошкова
Прибављање захтеваних доказа

Износ

Поштански трошкови
Остали трошкови

УКУПНО:

Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђачa
______________________
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6.2.ИЗЈАВЕ / ПРИЛОЗИ ( П1 –П8)
ПРИЛОГ П1
ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОНУЂАЧА:

________________________

ОПШТИНА СТАНОВАЊА ПОНУЂАЧА _______________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

________________________

СТАТУС ПОНУЂАЧА
(запослен, незапослен, пензионер)

________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:

_______________________

ТЕЛ/МЕЈЛ АДРЕСА

_______________________

ЈЕДИНСТВЕН МАТИЧНИ
БРОЈ ПОНУЂАЧА:

________________________

НАЗИВ БАНКЕ:
БРОЈ РАЧУНА :

________________________

Место: ___________
Датум: ___________
Име и презиме Понуђача
___________________
( печат)
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ПРИЛОГ П 2
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________( име и презиме) у
поступку јавне набавке добара старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије-установе културе од
националног значаја број ЈНПП 42/2015, 1.1.2. Партија 1, 2, 3, ( заокружити број
партије за коју понуђач даје понуду) испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе,није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
2) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима државе у којој има пребивалиште;

Место:________________

Име и презиме Понуђача

Датум:________________

______________________
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ПРИЛОГ П 3
ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из позива
за доделу уговора о јавној набавци старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда и све услове наведене у конкурсној документацији
под којима подносим своју понуду.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који
не може бити контрадикторан овим условима.
Место: __________
Датум: ___________
Име и презиме понуђача
____________________

ПРИЛОГ П/4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОУЗДАН, СПОСОБАН ЗА УПРАВЉАЊЕ,
ДА ИМА ИСКУСТВО И ДА ЈЕ СПОСОБАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да сам поуздан и
способни за управљање, да имам искуство и да сам способан за реализацију
Уговора.
Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђача
______________
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ПРИЛОГ П/5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ ЗАКОН НЕ ЗАБРАЊУЈЕ
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су добра/ стара
и ретка библиотечка грађа наведена у Списку 1. који је сатавни део Обрасца понуде
коју продајем Народној библиотеци Србије установи културе од националног значаја
моје власништво и да ми закон не забрањује закључивање уговора.
Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђача
________________

ПРИЛОГ П/6
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за
јавну набавку старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког
фонда поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:

Име и презиме Понуђача
_____________________
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ПРИЛОГ П/7
ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносити понуђач.
Место: ___________
Датум: ___________
Име и презиме Понуђача
________________
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ПРИЛОГ П/8

ПОШИЉАЛАЦ :

________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
СКЕРЛИЋЕВА 1, БЕОГРАД
НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА –

Број јавне набавке ЈНПП 42/2015
ПАРТИЈА ________________

