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
11000, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.nb.rs

Врста наручиоца:

Култура

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:
ЈНПП 08/2018 Претплата на базу података и часописа у електронској форми Sci Finder Chemical Abstract
Системи база података (48610000)

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

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
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