ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Народна библиотека Србије-установа културе од
националног значаја

Адреса наручиоца:

Скерлићева бр.1, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.nb.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Jавна набавка добара - старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције
библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, ЈНПП 13/2016
22113000

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:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење
понуда је чл.36. став 1. тачка 2 ( ако због уметничких разлога или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач) Чланом 2.
Закона о библиотечко-информационој делатности ("Сл.Гласник РС" бр.52/11) регулисано је
да је библиотечко-информациона делатност, делатност од општег интереса, а чланом 32.
став 1. тачка 1. регулисано је да је основни задатак Народне библиотеке Србије прикупљање,
обрада, чување, представљање, коришћење и обезбеђивање приступа националној збирци
библиотечко-информационе грађе и извора. Обзиром на опште познату чињеницу да је у
бомбардовању Народне библиотеке Србије 6.априла 1941.године осим саме зграде страдао
и библиотечки фонд, један од задатака библиотеке јесте да ради на реституцији уништеног
фонда, тј. да набавља сву грађу коју је поседовала пре уништења, као и да набавља сву ретку
и стару грађу која спада у националну културну баштину. Реституција фонда подразумева
куповину оригиналне, старе и ретке грађе од физичких лица.
У питању је грађа која најчешће и постоји у само једном, оригиналном примерку
(нпр.рукописи и писма значајних личности наше културе) или је изузетно ретка ( стара и
ретка књига, мапе, географске карте, бакрорези из прошлих векова, прве објављене плоче,
фотографије и албуми из 19. и прве половине 20. века ...)

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Партија 1
Живојин Абаџија, Светог Саве бр.24, 22313 Војка
Партија 2
Срђан Стојанчев, Заплањска бр.56а, 11000 Београд
Партија 3
Војислав Николић, Хиландарска бр.26/4, 11000 Београд

Остале информације:
/

