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На основу члана 108. став 1) Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС
«бр. 124/12, ,14/15,68/15), управник доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У спроведеном преговарачком поступку без објављивања јавног позива
на основу члана 36. ставГ тачка 2. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС
«бр.124/12, 14/15, 68/15) за јавну набавку број ЈНПП- 42/2015 по партијама,
куповина старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког
фонда Народне библиотеке Србије уговор се додељује:
За Партију 1
Гордани Петровић
Молерова бр.9
11000 Београд
са ценом постигнутом у преговарачком поступку од 10.000,00 динара
За Партију 2
Едварду Нојману
Интернационалних бригада бр.З
11000 Београд
са ценом постигнутом у оквиру преговарачког поступка од 36.500,00 динара.
За Партију 3
Срђан Стојанчев
Заплањска бр.56а
11000 Београд
са ценом постигнутом у оквиру преговарачког поступка од 45.500,00 динара.
2. Ову Одлуку објавити на порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца у року од 3 дана од дана њеног доношења.
3. Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10
дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу управе јавних
набавки.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја (у
даљем тексту Наручилац) је дана 4.11.2015.године, донео Одлуку о покретању
преговарачког поступка без објављивања јавног позива 0101 број 1349/1 у
складу са чланом 36. сгавГ тачка 2. Закона о јавним набавкама за јавну набавку
старе и ретке библиотечке грађе по партијама од понуђача физичких лица
Гордане Петровић, Едварда Нојмана, Срђана Стојанчева на основу
сагласности Управе зајавне набавке број 404-02-3766/15 од 27.10.2015. године.
За наведену јавну набавку Наручилац ја послао позив за доставл^ање понуда
понуђачима Гордани Петровић Молерова бр.9, 11000 Београд, Едвард Нојман,
Интернационалних бригада бр.23, 11000 Београд; Срђан Стојанчев, Заплањска
бр. 56а, 11000 Београд, и на Порталу јавних набавки објавио Обавештење о
покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива дана
10.11.2015. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца приспеле су
понуде, понуђача Гордане Петровић, Едварда Нојмана и Срђана Стојанчева.
Након спроведеног поступка отварања Понуда Комисија за јавне набавке
је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда 0101 број 1349/14 од 20.11.2015.
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је додела уговора за набавку старе и ретке
библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда.
Укупна процењена вредност јавне набавке на годишњем нивоу износи 805.000,00
динара
Јавна набавка је обликована у 3 партије.
Процењена вредност Партије 1 износи 10.000,00 динара
Процењена вредност Партије 2 износи 36.500,00 динара
Процењена вредност Партије 3 износи 45.500,00 динара
Основни подаци о понуђачу
Партија 1
Гордана Петровић
Молерова бр. 9
11000 Београд
Основни подаци о понуди
Процењена вредност Партцје 1 износи 10.000,00 дииара
Понуда понуђача Гордане Петровић заведена је под бројем 0101-1349/5-1 од
19.11.2015. године.
У поступку прегледа и стручне оцене понуде Комисија је констатовала
да је понуда понуђача Гордане Пегровић благовремена, одговарајућа и
прихватљива, јер одговара свим захтевима из конкурсне документације.
Након спроведеног поступка преговарања, узимајући у обзир записник о
отварању понуда број 0101- 1349/8 од 19.11.2015. и записник о преговарању
број 0101- 1349/9 од 19.11.2015. констатовано је да коначна понуђена цена
износи 10 .000,00 динара.
Партија 2
Процењена вредност Партије 2 износи 36.500,00 динара
Понуда понуђача Едварда Нојмана заведена је под бројем 0101-1349/6-1 од
19.11.2015. године.
У поступку прегледа и стручне оцене понуде Комисија је констатовала
да је понуда понуђача Едварда Нојмана благовремена, одговарајућа и
прихватљива, јер одговара свим захтевима из конкурсне документације.
Након спроведеног поступка преговарања, узимајући у обзир записник о
отварању понуда број 0101- 1349/10 од 19.11.2015. и записник о преговарању
број 0101- 1349/11 од 19.11.2015. констатовано је да коначна понуђена цена
износи 36.500,00 динара
Партија 3
Процењена вредност Партије 3 износи 45.500,00 динара
Понуда понуђача Срђана Стојанчева заведена је под бројем 0101-1349/7-1 од
19.11.2015. године.

У поступку прегледа и стручне оцене понуда Срђана Стојанчева
Комисија је констатовала да је понуда понуђача Срђана Стојанчева
благовремена, одговарајућа и прихватљива, јер одговара свим захтевима из
конкурсне документације.
Након спроведеног поступка преговарања, узимајући у обзир записник о
отварању понуда број 0101- 1349/12 од 19.11.2015. и записник о преговарању
број 0101- 1349/13 од 19.11.2015. констатовано је да коначна понуђена цена
износи 45.500,00 динара
У складу са изнетим понуде понуђача Гордане Петровић, Едварда
Нојмана и Срђана Стојанчева оцењене су као благовремене, одговарајуће и
прихватљиве те је на основу Извештаја о стручној оцени понуда 0101 број
1349/14 од 20.11.2015. год. одлучено као у диспозитиву Одлуке.
На основу члана 108. став 6. Закона о јавним набавкама Одлуку о додели
уговора наручилац је дужан да достави понуђачу за сваку Партију, у року од 3
дана од дана њеног доношења, као и да је објави на Порталу управе за јавне
набавке и на својој интернет страници.
На основу члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама, после доношења
одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је десет
дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу управе за јавне
набавке.
На основу изнетог одлучено је као у изреци одлуке.
Београд, 20.11.2015.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана
од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу управе за јавне
набавке.

Доставити
-понуђачима
-правној служби
-архиви

