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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 5) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и
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.
29/2013,104/2013 и 86/2015 ), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2466/16 од 15.08.2016.
године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке 0101 број 929/2 од 22.08.2016. године и Решења
о образовању комисије за јавну набавку 0101 929/3 од 22.08.2016. 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 32/2016

Конкурсна документација садржи:

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1.Подаци о наручиоцу
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3.1.Услови за учшће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова
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ПРЕГОВАРАЊА
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5.16.Разлози за одбијање Понуде и одустајање од избора
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6.1.Образац трошкова припреме Понуде
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Укупан број страна: 30
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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 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 32/2016
Јавна набавка је обликована 3 партије
1.5.Контакт
Особе за контакт: Летица Роквић и Милијана Илић
letica@nb.rs , milijana.ilic@nb.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Додела уговора о јавној набавци библиотечке грађе за потребе реституције
библиотечког фонда. Подаци о библиотечкој грађи која се набавља наведени су у
списку- Прилогу 1. 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
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.
(3) 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.
(4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.````
Испуњеност свих услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, и у складу са чл. 11., ст..4., тачка 2., Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова 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.
Испуњеност услова из члана 75 став 2) Понуђач доказује достављањем Изјава
(Образац дат у Прилогу П 5 и Прилог П7)
4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
4.1 Елементи уговора о којима ће се преговарати
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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 12.09.2016. 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 - 32/2016
-

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
- Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде
5.
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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 02.09.2016. године.
Рок за подношење понуде je 12.09.2016. 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 број 4.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца до дана 12.09.2016.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 12.09.2016. 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.
Питања треба упутити на адресу: Народна библиотека Србије, Скерлићева бр.1 са
напоменом: «ОБЈАШЊЕЊЕ- ПОЗИВ «, број јавне набавке ЈНПП -32/2016, или на
мејл адресу letica@nb.rs ili milijana.ilic@nb.rs
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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: Витко Алексић, ул.
Борска, бр. 38а, 11000 Београд;
Партија 2.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Мира Кун, ул.
Струдентски Трг, бр 17/22, 11000 Београд;
Партија 3.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Едвард Нојман, ул.
Интернационалних бригада, бр. 43, 11000 Београд.
5.8. Цена
Цена предмета набавке мора бити изражена у словима и бројкама у валути државе у
којој је Понуђач регистрован.
Цена треба да буде изражена јединично и укупно за целокупан предмет набавке, без
ПДВ-a, и мора бити непромељива за цело време трајања уговора
5.9. 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 роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.(,, Сл. Гласник РС “бр 119/2012, 68/2015)
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/8)
5.14. Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
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Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: Народна библиотека Србије
- установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, електронском
поштом на e-mail: letica@nb.rs и milijana.ilic@nb.rs, факсом на број 011/2432-028 или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, и на својоj интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Народна библиотека Србије – установа културе од националног
значаја; ЈНВВ 03/2016.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имајуотворен рачун код Народне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Висина таксе:
-120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
-120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
5.15. Понуда са варијантама
Понуда са варијантима није дозвољена.
5.16. Разлози због којих понуда може бити одбијена и одустајање од избора
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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. Биљана Калезић, чланКомисије,
2. Драган Родић, члан Комисије,
3. Летица Роквић, члан Комисије
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ПАРТИЈА 1.
ПОНУЂАЧ ВИТКО АЛЕКСИЋ
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 -32/2016
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 набавкe :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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Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Посебни фондови – штампане музикалије
1. Штампана музикалија :
----------------------------------А. Сергије Страхов
Едиција Страхов, Музичке новости
Акорд 3 издање
ТУЖНА НЕДЕЉА / Р. Серес
БР:67
Цена : _______________
2. Штампана музикалија :
----------------------------------Јован Фрајт ( народна издања )
1. издање
Zabranjena pesma ( Musica Proibita )
Gastaldon
Br. 249
Цена : _______________
3. Штампана музикалија :
----------------------------------Коста М. Бојковић, Београд
Tango radio / Ralph Fišer
No.78
Цена : _______________
4. Штампана музикалија :
-----------------------------------Valencia / Jose Padilla
No.87
Цена : ________________

5. Штампана музикалија :
-------------------------------------Bićete za inat moja / M. Eisemann
No. 275
Цена : _______________
6. Штампана музикалија :
-----------------------------------Šamika / Teodor Šmit - Slava
No. 507
Цена : _______________
7. Штампана музикалија :
------------------------------------Прва српска музичка едиција
H - mol
Звезде ми увек кажу...
Музика и речи : Војин Поповић
Цена : __________________
8. Шампане музикалије :
-----------------------------------Најлепших 10 валцера Johanna
Straussa за хармонику или
клавир.
( Удружење композитора лаке
музике Хрватске, 1959 )
Цена : __________________
9. Штампана музикалија :
-----------------------------------------Путовање за дубок глас и клавир
Миховил Логар ЕПСМ 5
Цена : ____________________
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10. Штампане музикалије :
-----------------------------------Bublički / za gitaru aranžirao
Anton Miškovski ( potpis autora )
Цена : __________________

16. Штампане музикалије :
----------------------------------Brautlied ( Lohengrin )
R. Wagner
Gesang mit Klavierbegleitung
B. Schott s Sohne, Mainz
Цена : _____________________

11. Штампана музикалија :
-------------------------------------Šarka / B. Smetena
Partitura
Fr. A. Urbanek, Prag
( pečat muzike 10. pešadiskog
Takovskog, Sarajevo
Цена : ___________________

17. Штампане музикалије :
No.1 Romanza andaluza
No.2 Jota Navarra / Pablo de
Sarasate. Violina & piano
N. Simrock, Paris, 1929
Цена : _____________________

12. Штампана музикалија :
------------------------------------Z českych luhuv a hajuv / B.Smetana
Partitura
Fr. A. Urbanek, Prag
( pečat Muzike 10. pešadijskog
puka Takovskog, Sarajevo
Цена : __________________

18. Штампане музикалије :
-------------------------------------Rondo / A. Dvorak
Violincell und Pianoforte
N. Simrock, Berlin, cop.1894
Цена : ____________________
19. Штампане музикалије :
------------------------------------Melodische Ubungsstucke
A. Diabelli. Op. 149
Klavier zu vier Handen
B. Schott s Sohne , Mainz No. 466
Цена : ____________________

13. Штампана музикалија :
------------------------------------Die Lustige Witwe / Franz Lehar
Klavirski izvod
Ludwig Doblinger, Wien, 1905
Цена : __________________

20. Штампане музикалије :
-----------------------------------------Funf Walzer / M Moszkowski
Pianoforte zu vier Handen
Peters. Leipzig, No. 2465
Цена : ____________________

14. Штампана музикалија .
-----------------------------------------Der Barbier von Sevilla / G. Rosinni
Ouverture
B. Schott s Sohne, Mainz
05588, 05589
Цена : ___________________
15. Штампане музикалије :
------------------------------------Traumeri / R. Schnumann
Op. 15, No. 7
B. Schott s Sohne, Mainz
02848
11000 Београд
Цена : ___________________

---------------------------------------------/
УКУПНО : _______________ дин.
-
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ПАРТИЈА 2.
ПОНУЂАЧ МИРА КУН
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 -32/2016
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 набавкe :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 : Графичка збирка Н.Б.С
----------------------------------------------------------1. Двадесет графичких листова Ђорђа Андрејевића - Куна
( графике су димензија 19 x 14 cm , отиснуте на ручно рађеној
хартији, упаковане у омот који је према речима понуђача
такође израдио Ђорђе Андрејевић – Кун )

УКУПНА ЦЕНА : ---------------------------------------
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ПАРТИЈА 3.
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 -32/2016
Партија 3. 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 набавкe :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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Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фонда Посебни фондови – некњижна грађа
-------------------------------------------------1. Акција :
Српског акционарског друштва
( за индустрију пива,слада, леда и
томе подобно)
500 ( пет стотина динара )
Бр. 7896
Београд јун 1931 год.
Цена : __________________
2. Десет акција Мачванског кредитног
завода.
1000 ( хиљаду динара )
I коло Бр. 1601 – 1610
Шабац јул 1925 год.
Цена : __________________

4. Обавезница на имаоца преко
двије стотине куна.
Сарајево – Беч ( Босанскохерцеговачко министарство
финансија)
Сарајево 1898 год.
Цена : __________________
5. Фабрика, стовариште
( Столарска задруга Југославија Београд – Каталог.
Београд ( 192? год )
Цена : __________________
6. Споменица :
( са свечане смотре ученика
средњих школа у Београду,
сарадника школске радне службе
јула 1942 год.
Цена : ___________________

3. Акција :
Action de cent frances au porteur
( Mines D or De Stanija )
No 001,316
Paris 1933 god.
Цена : ___________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Посебни фондови – графичка збирка
-------------------------------------------------1. Мајсторско писмо ( Сликовна грађа ) : еснафска управа овим потврђује
да је... / лит. П. Марковић. - Београд : П. Марковић, (1921) Београд
графички лист : литографија, у боји. 30 x 45 cm.
Цена : __________________
2. Калфенско писмо ( Сликовна грађа) : еснаф овим потврђује да је ...
/ лит. П. Марковић. - Београд : П. Марковић, ( 1922) 1 графички лист
литографија у боји ; 29 x 45 cm.
Цена : ____________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Посебни фондови – Збирка фотодокумената.
-----------------------------------------------------------1. Посета митрополита загребачког Доситеја Грубишном Пољу
1934 год.
Цена : ____________________
2. Групна фотографија православних свештеника у Винковцима,
вероватно из Епархије осјечкопољске и барањске, 1930-их година.
Цена : _____________________
3. Фотографија таблоа : Свршени богослови IV. Године у
Ср. Карловцима 1895/6 год.
Цена : _____________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------Посебни фондови – Збирка музикалија, аудио
и аудиовизуелне грађе.
-------------------------------------------------------------1. Штампана музикалија :
----------------------------------Ти си ми тако драга
Friedrich Maeyr
Бр. 351
Цена : _______________
2. Штампана музикалија :
-----------------------------------Волим да звиждим
Jimmy McHugh
Бр.209
Цена : _______________
3. Штампана музикалија :
-----------------------------------Дали видиш звезде
Theo Mackeben
Цена : ________________

4. Штампане музикалије :
----------------------------------Бесмртна душа
Тибор Полгар
Цена : _______________
5. Штампане музикалије :
-----------------------------------Кад сване мај / Peter Kreuder
Akord – Strahov - Beograd
Цена : ________________
6. Штампане музикалије :
-----------------------------------Живот за љубав / Mihael Jari
Br. 327
Зара Леандер - пева
Цена : _________________

7. Штампане музикалије :
----------------------------------Сад ми љубав струји / Willy Dehmel
Marika pek – peva
Цена : ________________
8. Штампане музикалије :

14. Штампане музикалије :
-----------------------------------Sassa
(Klara Tabody пева у филму
Маска у плавом – румбу )
Страхов Бр. 344
Цена : _________________
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----------------------------------Лаку ноћ мајко / W. Bochman
Цена : ________________

15. Штампане музикалије :
------------------------------------G. Jančuško : CARIOCA
( велики шлагер из оперете :
Једне мајске ноћи
Бр. 107
Цена : __________________

9. Шампана музикалија :
--------------------------------------Sanjaj Marelo / Ljubić Strahov
Br. 111a
Цена : _________________
10. Штампана музикалија :
------------------------------------Песма о голубу / Sebastijan Yradier
Br. 235
Цена : _________________
11. Штампана музикалија :
-------------------------------------Волим дику ; Нема љубави...;
Дуни ветре; Стојне
Бр.171
Цена : ___________________
12. Штампана музикалија :
-------------------------------------Сад ми љубав струји...
( Es ist nur die Liebe )
Бр. 334
Цена : ___________________
13. Штампане музикалије :
------------------------------------Ја знам... / М.Јари
( Ich weiss es wird einmal ein
wunder gescheh n)
Зара Леандер Бр. 320
Цена : ___________________

20. Штампане музикалије .
------------------------------------Ст. Ст. Мокрањац :
( 2 Руковет )
Из моје домовине
Јован Фрајт Бр.8

16. Штампана музикалија :
------------------------------------Viljem Wagner :
1. Kad umrla budem ...
2. Zašto imaš boli ?
Tekstovi : Zorice Čirikovački
i Čedomira Vuletića.
Jovan Frajt
Цена : ___________________
17. Штампана музикалија :
-----------------------------------Ст. Ст. Мокрањац :
( 15 Руковет )
Песме из Македоније
Јован Фрајт Бр. 21
Цена : ____________________
18. Штампане музикалија:
------------------------------------( 10 Руковет )
Песма са Охрида
Јован Фрајт Бр. 16
Цена : ______________________
19. Штампане музикалије :
-----------------------------------( 4 Руковет )
Миријана
Јован Фрајт Бр.10
Цена : __________________

24. Штампана музикалија :
------------------------------------Иван Матетић - Роњгов
( Три народне песме из Истре )
Мuški a cappella hor.
Br. 12
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Цена : _________________

Цена : __________________

21. Штампане музикалије :
------------------------------------Ст.Ст. Мокрањац :
( 1 Руковет )
Из моје домовине
јован Фрајт Бр.7
Цена : _________________

25. Штампане музикалије :
--------------------------------------Antun Dobronić
( Pjesme ostvarene ljubavi )
A cappella – mešoviti hor
Br. 8
Цена : _______________

22. Штампане музикалије .
-----------------------------------Албум :
Српских народних песама
( за виолину)
Удесио : Јован Фрајт
Но : 130
Цена : __________________

26. Штампана музикалија :
-------------------------------------Violeta, Op. 203 / Othmar klose
i Rudi Lukesch
A. Robitschek, Wien
Цена : _________________

23. Штампана музикалија :
------------------------------------Стеван Ст. Мокрањац
Огрејала месечина
( мешовити а cappella хор
Бр. 11
Цена : __________________

27. Штампана музикалија :
--------------------------------------Свадба лутака / Nacio Herb Brown
S.a
Цена : 450,00 дин.
28. Шампана музикалија :
--------------------------------------Школа за виолину : Владимир
Ђорђевић. Београд, 1930 год.
Цена : __________________

УКУПНО : ______________________ дин
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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

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
испуњавамо услове из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама
(,,Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и то:
1) Да је Понуђач регистрован код надлежног органа;
2) Да Понуђач и његов законски заступник 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;
3) Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима државе у којој има седиште;
Место:________________

Понуђач

Датум:________________
______________
(печат)
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
____________________
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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
способан за управљање, да имам искуство и да сам способан за реализацију
Уговора.
Место: ___________
Датум: ___________

Име и презиме Понуђача
______________

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 саставни 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
________________
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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
_____________________

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 32/2016
ПАРТИЈА ________________

