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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ПО ПАРТИЈАМА
Набавка добара/ стара и ретка библиотечка грађа за потребе
реституције библиотечког фонда

Београд, мај 2018.
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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) 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. 86/2015), Мишљења Управе за
јавне набавке број 404-02-1803/18 од 08.05.2018. године, Одлуке о покретању
поступка јавне набавке 0101 број 646/2 од 16.05.2018. године
и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 0101 број 646/3 од 16.05.2018. 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. 26/2018

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,назив и ознака из општег речника набавке
2.2.Врста, опис добара, Спецификација наслова које Наручилац набавња 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
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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
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: 42
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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 страница www.nb.rs
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
ЈНПП 26/2018
Јавна набавка је обликована у 5 ( пет) партија
1.5.Контакт
Особе за контакт: Летица Роквић и Јелена Марковић
letica@nb.rs, jelena.markovic@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.
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 сваку партију.
2.3. Место испоруке: Народна библиотека Србије - установа културе од националног
значаја
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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
Комисија за спровођење јавне набавке са Понуђачем ће преговарати око цене
понуђених добара/ грађе и то у два круга преговарања.
4.2. Начин преговарања
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Поступак преговарања ће се спровести пошто Комисија за спровођење поступка
јавне набавке прегледа понуду, истог дана 28.05.2018. године, у 12 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 - 26/2018
- 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
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.
5.

Пожељно је:
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- 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 17. маја 2018. године.
Рок за подношење понуда je 28.05.2018. године до 11,00 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 28.05.2018. године до 11,00 (једанаест) 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 28.05.2018. године у 11 часова и 30 минута на адреси:
Народна библиотека Србије - установа културе од националног значаја, Скерлићева
1, Београд, Први спрат сала 105.
Преговарање ће се одржати одмах након јавног отварања понуда дана
28.05.2018. године, са почетком у 12,00 часова.
О јавном отварању понуда 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 - 26/2018, или
на мејл адресу letica@nb.rs или jelena.markovic@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.
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5.7. Понуда по партијама
Ова јавна набавка опредељена је по партијама.
Партија 1.
Набавкa старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Срђан Стојанчев, ул.
Заплањска број 56а, 11000 Београд;
Партија 2.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Љубо Маринчић, ул. Прва
Бранка Момирова бр. 9, 11000 Београд.
Партија 3.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Едуард Нојман, ул.
Интернационалних бригада, бр. 43, 11000 Београд.
Партија 4.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Михајло Микић, ул. Жикице
Јовановића – Шпанца бр.69/д, 11000 Београд.
Партија 5.
Набавка старе и ретке библиотечке грађе од понуђача: Горан Николић, ул. Станка
Томановића бр. 45, 26000 Опово.
5.8. Цена
Цена предмета набавке мора бити изражена у динарима.
Цена треба да буде изражена јединично и укупно за целокупан предмет набавке, без
ПДВ-a.
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, 113/2017)
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.
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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).
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 jelena.markovic@nb.rs, факсом на број 011/2451-287
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.
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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:
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 - 60.000,00 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; ЈНПП 26/2018.
(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 кодНародне банке Србије у складу
са законом и другим прописом.
Висина таксе:
-60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком
поступку без објављиванњапозива за подношење понуда;
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. Ивана Николић, члан Комисије,
2. Драган Родић, члан Комисије,
3. Јелена Марковић, члан Комисије.
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ПАРТИЈА 1.
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 -26/2018
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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ПРИЛОГ 1.Списак старе и ретке библиотечке грађе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
Посебни фондови – Музикалије ( збирке нотне, аудио и аудио- визуелне грађе)
1. Ја те љубим дево мила / Црнкнала мајко пукнала
Мијат Мијатовић
ODEON, A 192737
Цена : ............... дин.
2. Jedan dan života / Kap kiše
Ivo Robić
Jugoton, C-6201
Цена : .................. дин.
3. Ne reci zbogom/ Zeko i potočić
Sei Brund i Olgica Miler
Jugoton, C-6522
Цена : ....................дин.
4. Елегија/ Христић; Гривна/Бинички
Живојин Томић
ODEON, AA 176004
Цена : ....................дин.
5. Imali smo dvorac/ Leti pčela
Učenice I drž. Građ. Škole Zagreb
Edison Bell Radio, SZ 1305
Цена : .....................дин.
6. Medved bere jagode/ Sjedi ježe pokraj peći
Učenice I drž. Građ.škole Zagreb
Edison Bell Radio, SZ 1306
Цена : .....................дин.
7. Ruže s juga/ Štraus; Valcer iz Bohema
Jiri Červeny
Jugoton, J-4006
Цена : .....................дин.
8. Bim bam bum/ Treći čovek
Sekstet Spase Milutinovića
Jugodisk, 00107
Цена : ...................дин.
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9. Haj hou/ Kudy kam?
Harry Harden
Elektroton,ES 2916
Цена: ................... дин.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. Три албума : 30 плоча
Gramophone Concert Record
10. Би ме мајко и тренчу/ Циганчица
Данило Каталинић
G.C. – 10-12913
Цена : ....................... дин.
11. Пред циганском чергом/ Кад пијемо зашто не певамо
Мушки квартет
214000
Цена: .........................дин.
12. Гајдаш Ћира/ Смешне молитве
Аца Гавриловић
212032
Цена: .........................дин.
A.B.C. Grand Record
13. Дуње ранке/ Чујте браћо Срби
Прво Београдско Тамбурашко друштво Шумадија
6037
Цена : .........................дин.
Фаворит рекорд
14. Вихажу/ Коло из старе Србије
Милан Бузин
1- 104007
Цена : ......................дин.
EDISON Bell Electron
15. Ah draga čuj me/ Pod vedrim nebom Argentine
Vlaho Paljetak
Z 1655
Цена : ..................... дин.
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EDISON Bell Penkala Record
16. Bogata sam imam svega/ Žalim te momče
Mijat Mijatović
Z 1397
Цена : ....................... дин.
His Master“s Voice
17. Потпури што сваки пева
Музика краљеве гарде
АМ 1106 – Трећи примерак
---------------------Цена : ..........................дин.
A.B.C. Grand Record
18. Ratno kolo Kralja Petra/ Šumi Marica
Prvo Beogradsko Tamburaško društvo
5174
Цена : .........................дин.
Gramophone Concert Record
19. Јакшић марш од Андрејевића/ Марш краљеве гарде од
Биничког
Музика краљеве гарде
G.C.-10-10409
Цена : ........................дин.
20. Пропио се стари Асан Ага/ Маријана вешерај па лези
Ђ.Ђамиловић.
G.C.-10-12726
Цена : ...................... дин.
21. Гороле горо/ Мајко мила домовино
Мушки квартет
G.C.-2-14123
Цена : ...............дин.
22. Турци су.../ Дорћолска посла
Милан Бушин
G.C.-16117
Цена : ..............дин.
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23. Босанац марш/ Бојерка
Оркестар краљеве гарде
G.C.- 10900
Цена : ................дин.
24.Ала имам чарне очи/Даурко мила
Тамбурашко друштво
G.C.- 19535
Цена : ................дин.

32. Српска народна
химна од Јенка.
Српско цвеће фантазија
Музика краљевске гарде
G.C.—2-10257
Цена : ....................дин.

33. Цицварића коло
25.Косо моја сволена и густа/ Ој девојко мала Мила моја Ката.
Душан Митровић
Капела Цицварић
G.C.-6-12696
G.C.-19523
Цена: .................дин.
Цена : ....................дин.
26. Практикант оче указ/Јеврејски митинг
34. Санта Луција/
Петар Христилић
Запрегни бело од МокрG.C.-2-11215
- ањка.
Цена : ...............дин.
Лепосава Стојановић
G.C.-4-13614
27. Сватовац/ Магла пала
Цена : ........................дин.
Душан Митровић
G.C.-5-12818
35. Ожалошћени шваба/
Цена : .................дин.
Растанак и женидба
Петар Христилић
28. Кад затруби труба/ У Стамболу граду
G.C.-2-11219
Душан Митровић
Цена : ......................дин.
G.C.-6-12705
Цена: ..................дин.
36. Идем кући а већ
зора/По градини
29. Пијан се скитам/ Равно поље
месечина.Тамбурашко
Мијат Мијатовић
друштво. G.C.-19528
G.C.-11-12294
Цена : ...................дин.
Цена : ................ дин.
30. Седи соко на јели/
Кере-меле. Циганска
капела Јове Гаре
G.C.-10895
Цена : .....................дин.
31. Сироче сам
Запева булдул птица и
Коло. Капела Цицварића
G.C.-10895
Цена : ..............дин.

37. Кад у вече месец сија/севда моја
Мијат Мијатовић
G.C.-11-12291
Цена: ..................дин.
38. Црне очи од драгана мога/
Кликће вила са бијела порима
Станоје Тодоровић
V.2-102973
Цена : ...................... дин
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39. Preko mora/ Od danas te draga
ljubit neću.
Stanoje Todorović
X-2-102847
Цена : ............... дин.

Свега: ........................... дин. и
словима: ......................................................
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ПАРТИЈА 2.
ПОНУЂАЧ ЉУБО МАРИНЧИЋ
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 26/2018 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:

Опис предмета набавкe :Набавка старе и ретке библиотечке грађе за потребе
реституције библиотечког фонда
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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
Посебни фондови – Графичке збирке
1. 39 карикатура - радови значајних српских карикатуриста и
илустратора:
Драгана Савића, Ранка Гузине, Драгана Руменчића, Богдана
Ибрајтера, Димитрија Живадиновића, Радета Ивановића и Арпада
Балажа.
2. 88 илустрованих табли, свака табла носи по три слике.
Илустрације је 1966. урадио Александар Клас за књигу познатог
есперантисте и путописца Тибора Секеља.

--------------------------------------Свега: ............................. дин.
и словима............................................................

22

ПАРТИЈА 3.
ПОНУЂАЧ ЕДУАРД 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 26/2018 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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ПРИЛОГ 1. Списак старе и ретке библиотечке грађе
Куповина селективне грађе за фонд Народне библиотеке Србије
- минус фондаПосебни фондови – Одељење електронских записа и некњижне грађе.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Пет акција Привредне банке А.Д
( по 1000 динара : 5000 ) Бр. 0531-0535
У Лебану 1 октобар 1929 год.
Цена : ............... дин.
2. Акција Кладовске банке
( 50 динара у сребру) I коло Бр. 2272
Кладово 1 јануар 1911 год.
Цена: ..................дин.

8. Једна акција: Окружне
банке А.Д. У Нишу од 500
од петстотина динара.
Бр. 118
Ниш 15 јул 1942 дин.
Цена: ................... дин.

3. Десет акција Власотиначке
задруге .(500 динара у сребру)
Број : 13651 – 13660
Власотинци 1 мај 1928 год.
Цена: ..............дин

9. Пет акција :
Српске Банке Загребу
од укупно 1500 круна
У Загребу јуна 1992 год.
Број : 30206
Цена : ...................дин.

4. Акција Саобраћајне банке:
( 100 сто динара у сребру)
III коло
Бр. 3681
У Београду јуна 1920 год.
Цена : ....................... дин.
5. Акција Шумадијске земљорадничке
банке. ( на 200 стотине динара ) Бр. 0785
Крагујевац 20 јануар 1923 год.
Цена : .................дин.
6. Једна акција Српске штедионице
деон. друштва у Беликом Бечкереку.
( 100 сто динара) Бр. 949
Велики Бечкерек јул 1924 год.
Цена: ................ динара.
12. Удеоница Зајечарске задруге
за међусобно помагање и штедњу.
500 ( пет стотина динара у сребру)
Бр. 5046 – 5050
Зајечар 1923 год.
Цена : .............................. дин.

7. Десет деоница :
Прве Ковиљске штедионце:
( 250 од двестотинепедесет– динара) Бр. 1368
У Горњем Ковиљу јануар 1922г
Цена : ................ дин.

10. Двадесет пет акција
Српске банке у Загребу
( 7500 – седам хиљада пет
стотина круна) Бр. 11619 25/1
У Загребу јун 1922 год.
Цена : ....................дин.

11. Молско кредитни завод
Деоница од 200 – двесто круна
Бр. Деонице : 1567 Бр.листа 484
Мол, 1 јул 1920 год.
Цена : ......................дин.
18. Дионица : Бачке штедионице
дионичарског друштва.
100 ( сто круна ) Нр. 03596
У Бачу, 31 август 1921 год.
Цена : ..........................дин.
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13.Удеоница Зајечарске задруге
за међусобно помагање и штедњу.
1000 ( хиљаду динара у сребру)
Бр. 10651 – 10660
Зајечар 1928 год.
Цена : ............................дин.
14. Пет акција :
Топличке привредне банке
1000 ( хиљаду динара)
Број: 3216 – 3220
Прокупље јануар 1925 год.
Цена: ................. дин.
15. Пет акција :
Ваљевске трговачке банке
500 ( пет стотина динара)
Бр. 5561 – 5565
Ваљево 1 март 1922 год.
Цена : ...................... дин.
16. Привремена акција:
Акционар. млина Милошевац
200 ( двеста динара )
Бр. 0082
У Милошевцу ( округ Смедеревски)
1925 год.
Цена : ........................... дин.
17. Друштвена главница дин.
2,016.000.- подељена на 1680 деоница
по дин. 1.200.- свака
( Сухомесната и млинска индустрија
Д.Д. Шид- седиште друштва у Београду
Бр. 111 - 120
Београд, 7 октобар 1937 год.
Цена : ............................. дин.
24. Десет акција од 1000 дин.
( 10.000 – десет хиљада динара)
Творница гумених производа
Рекорд.Јосифа Г.Чуљковића А.Д
Бр. 0661 – 0670
Београд 1 јун 1935 год.
Цена: ...................дин.

19. Aktie uber dreissig dinar.
Koviner bank Aktiengesellschaft.
No. 018199
30 dreissig
Kovin, 29 december 1921.
Цена : ................... дин.
20. Učastina Knihtlačiarne
učastinarskej spoločnosti v Petrovci
na k 100, Petrovec: 1 januara 1920 g.
Čislo: 0000775
Цена: ..................... дин.
21. Двадесет пет акција :
Југословенског извозног
Tisaroba A.D. Beograd
( по 200 дин. укупно 5.000 дин)
Бр. 1101- 1125
Београд 15 септембар 1939 год.
Цена: ......................... дин.
22. Пет акција :
Југословенског извозног
Tisaroba A.D. Beograd
( по 200 дин. укупно 1.000,00дин.)
Бр. 166 - 170
Београд 15 септембар 1939 год.
Цена : ........................ дин.
23. Акција : Српско - арбанске
банке .
Бр. 1555
Бр. 05071 - 05075
5000 ( пет хиљада динара)
Цетиње 14 новембар 1939 год.
Цена : ......................... дин.

28. Обавезница од 500 динара
у злату.
Краљевина Србија
Зајам у износу од 95 милијуна
динара у злату.
Но. 148,552
Belgrade le 14 / 27 Decembre 1906.
Цена : ..........................дин.
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25. Акција :
Француско – Српска индустрија
цемента и угља. А.Д
( од 1000 дин.) Но. 9976
Београд 4 јануар 1935 год.
Цена: ................дин.
26. Акција:
Српско – швакцерске банке
10 000 ( десет хиљада динара )
Бр. 7071 – 7080
Београд 31 март 1924 год.
Цена : ................дин.

29. Деоница УНИВЕРЗУМ
Трговачко деоничарско друштво
Номинална вредност 2500
( двехиљадепетстотинадинара)
У Сомбору новембар 1922 год.
Цена : .........................дин.
30. Каталог књига књижаре
Ф. Пеликан - Београд
за 1935 – 1936 год.
( књижара за универзитетске
– науке )
Цена : .....................дин.

27. Обвезница од 500 динара
у злату.
Управа фондова Краљевине Србије
( зајам у злату 1911 од динара 30.000.000)
Београд 4 / 17 новембра 1911.
Цена : ...................... дин.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2.

Посебни фондови – Збирке нотне, аудио
и аудиовизуелне грађе.
-------------------------------------------------------

1. Škola za gitaru, za samouke
J. Tomić i St. Frajt
Edition Frajt br.33
Цена: ..............дин.
2. Nova osnovna škola za violinu.
Sv.2
Petar Stojanović
Državna štamparija, 1937.
Цена: ...................дин.

3. Nova osnovna škola za violinu.
Sv.3
Petar Stojanović
Državna štamparija, 1937.
Цена: .......................дин.
4. Album piesa za violinu i klavir
za učenike pripravnog i nižeg
odseka muzičkih škola.
Jovan Zorko. Edition HARMONIJA
No.1
Цена : ......................... дин.

3. Посебни фондови – Графичке збирке и збирке фотодокумената:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Албум фотографија са обележавања 40 година од пробоја Солунског
фронта, у Београду код Споменика браниоцима Београда, 1958,
13 x 20 cm. ( 17 фотографија)
Цена : ................... дин.
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2. Групна фотографија – Главна управа Музичког друштва Станковић,
10.4.1927. 25 x 32.
Цена : ..................... дин.
3. Групна фотографија – Певачко друштво Станковић, 1923,
24 x 32 cm.
Цена : ...................... дин.
4. Фотографија таблоа – Матуранти Српске велике гимназије Карловачке
1902 / 1903 45 x 36 cm.
Цена : .................. дин.
5. Фотографија таблоа – Матуранткиње Државне женске гимназије
у Новом Саду. 1922 – 1923, 25 x 33 cm.
Цена : ................... дин.
6. С. Пијаде, Групна школска фотографија, Београд, 1910, 16 x 22 cm.
Цена : .................... дин.
7. Фотографија таблоа – Питомци 13. класе Школе за резервне пешадијске
официре у Сарајеву, 1935, 28 x 33 cm.
Цена : ..................... дин.
8. Бекријско друштво са прославе Видовдана 1924. године у
Свилајнцу, 28 x 32.
Цена : ...................... дин.
9. Фотографија таблоа – Железничка школа за машиновође, 1960-1961,
21 x 24 cm.
Цена : .......................дин.
10. Управа певачког хора Сремац, 192?
Цена: ....................... дин.

27 x 32 cm.

11. Фотографија таблоа – Матуранти Српске православне гимназије
у Новом Саду, 1918 – 1919. год. 22 x 32 cm.
Цена : ..................... дин.
12. Девојачка школа у Свилајнцу, 192? 20 x 25 cm.
Цена : ......................дин.
13. Свадба Јовића у Јагодини, 1923, 15 x 20 cm.
Цена : ......................дин.
14. Ђурђевдан у Шапцу, 1923, 17 x 22 cm.
Цена : ........................дин.
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15. Групна фотографија ( гимназијалци ) 1880, 20 x 26 cm.
Цена : .........................дин.
16. Групна фотографија женске школе из Новог Сада/ Сремске
Каменице са интересантним паспартуом, 1923, 20 x 32 cm.
Цена : .........................дин.
17. Фотографија таблоа – Школа народне милиције ДСУП НР Србије
1956,
24 x 30 cm.
Цена : .......................... дин.
18. 15 различитих портрета следећих фотографија: Добривој Симић
(Чачак), Хаџи Николајевић ( Смедерево), Л. Кениг ( Београд), Рехницер
( Панчево), Виктор Фирст ( Рума), Павле Савић ( Београд), Гатер ( Земун)
Димитријевић и Антонијевић ( Пожаревац), Кнежевић ( Нови Сад ),
Белчик ( Суботица), Мандић ( Крушевац ), И. Кремшер (В. Бечкерек ),
Шредер ( Кула), Јовановић ( Београд)
Цена : .......................... дин.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Посебни фондови – Старе разгледнице
-----------------------------------------------------1. Крушевац – Krouchevatz, 2. Београд – парк Њ.В.Престолонаследника
Петра, 3. Мануфактурно бакалска и стакларска трговина Браће Ј.
Веселиновић, 4. Сомбор – Српска читаоница, 5. Јаша М. Продановић.
6.Љуб.Стојановић, 7. Veliki Bečkerek – Evangelička crkva, 8. Foto materijal
od Griesbacha i Knausa, 9. Јован М. Жујовић, 10. Београд - Технички
факултет.
Цена : ...............................дин.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Посебни фондови – Графичка збирка и збирка фотодокумената.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Манастир Девич у Дреници ( Ст. Србија ) Издање Друшт. „ Свети
Јанићије Девички“ Пећ 33 x 39 cm.
Цена : .............................. дин.
2. Друштво Насушни хлеб даје ову диплому ( литографија у боји )
46 x 31 cm.
Цена : ............................. дин.
3. Лесковачко трговачко удружење даје ову диплому, 1 графички
лист. ( Литографија, у боји ) ; 60 x 45 cm.
Цена : ..................... дин
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Старе монографске публикације ( књиге )
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. The case of Drazha Mikhailovich
( highlights of the evidence against the
chetnik leader )
by Vaso Trivanovitch)
- United committee of south-slavic
Americanes.
Цена : ...............дин.

5. Написао :
Мих. Сретеновић
Немања ( историска слика
у 4 чина )
Издање Књижаре Рајковића и
Ђуковића.
Београд ( б.г.)
Цена : .................. дин.

2. Нацрт устава:
Федеративне народне Републике
Југославије.
( Предлог Министарства за Конституанту
Уставотворној Скупштини, одобрен
начелно и у основи од Савезне владе )
Београд 1945 год.
Цена : ............. дин.
3. Написао : Мих. Сретеновић
Пропаст света
( шала из дечијег живота у I чину с певањем)
Издање Књижаре Рајковића и Ђуковића
Београд (б.г.)
Цена: ............ дин.
4. Написао : Мих. Сретеновић
Пред Вилинским Дворима
( бајка у једном чину с певањем )
Издање Књижаре Рајковића и Ђуковића
Београд ( б.г.)
Цена : .................. дин
8. Блажо М. Ђурковић :
Повели су их на стрељање
( приче из Другог светског
рата )
Чачак ( б.г.)
Цена : ......................дин.
9. Зборник :
Уредаба за новоослобођене
Присаједињене области.
Књижара издавач Геца Кон.
Београд 1915 год.
Цена : ...................... дин.

6. Експериментално
Предавање.
( о новим интегралним
инструментима и другим
новинама из електртехнике
Извео: Александар Градиш– танац.
Београд 1923 год.
Цена : .................... дин.
7. Манастир Боговођа
( Летопис – одштампан из
дела Атанасија М. Поповића
професора у пензији,
по називом : „ Поменик
Шабачко - Ваљевске
Епархије“
Београд 1940 год.
Цена : ........................ дин.

10. Јован Т. Марковић :
Привредна Хроника ( Алајмовић)
( Време – Септембар 1930. Март 1931)
Београд 1931 год.
Цена : ...................... дин.
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Стара периодика :
///////////////////////////////
1. Темпо – илустровани магазин
за филм, спорт и друштвени
живот.
Бр.2
Београд 10 јануар 1932 год.
Цена : ................... дин.

6. Svijet – novosti u slikama
God II
Br. 12
9 jun
1945 god.
Цена : ................... дин.

2. Глас победе – специјални број.
Викам Стид : свест о одговорности
неопходни услов за демократију.
Цена : ............... дин.

7. Svijet – novosti u slikama
God II
Br. 13
23 jun 1945 god.
Цена : .................... дин.

3. Svijet – novosti u slikama
God II
Br.4
14 februar 1945 god.
Цена : ............... дин.

8. Svijet – novosti u slikama
God II
Br. 17
18 avgust 1945 god.
Цена : ...................... дин.

4. Svijet – novosti u slikama
God II
Br. 6
17 mart 1945 god.
Цена : .............. дин.

9. Rat u slikama
L. T. A. Robinson, Ltd. London.
Juli 1944
Цена : ....................... дин.

5. Svijet – novosti u slikama
God II
Br. 10
12 maj 1945 god.
Цена : ............... дин.

10. Rat u slikama
L. T. A. Robinson, Ltd. London.
Avgust 1944 god.
Цена : ...................... дин.

11.Rat u slikama
L.T.A. Robinson, Ltd, London
Oktobar 1944 god.
Цена : ................. дин.

12. Темпо – илустрован магазин
за филм, спорт и друштвени
живот.
Бр. 3
Београд 24 јануар 1932 год.
Цена : ................. дин

--------------------------------------Свега: ................................... дин.
и словима: ......................................................................
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ПАРТИЈА 4.
ПОНУЂАЧ МИХАЈЛО МИКИЋ
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 26/2018 Партија 4. 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 фондаПосебни фондови – Старе ретке и минијатурне књиге.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. Јован Дучић – Лирика ( објављена у Питсбургу 1943 год.)
( Ретка књига )

_________________________________________________________
Свега: ............................... дин.
и словима:...............................................
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ПАРТИЈА 5.
ПОНУЂАЧ ГОРАН НИКОЛИЋ
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 26/2018 Партија 5. 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 фонда1. Албум фотографија са обележавања 45 година рада Културно –
- уметничког друштва „ Једниство“ из Београда. 1951 година.
23 x 35 цм. ( 21 фотографија )
Цена : ................................ дин.
2. Фотографија Петра Јовановића, београдског фотографа, око 1870.год.
Портрет свештеника са ћерком.
Цена : .................................дин.
3. Фотографија Панте Христића, једног од првих београдских фотографа,
око 1870 год. ( портрет мушкарца у грађанском оделу )
Цена : .................................дин.
4. Фотографија из атељеа Милана Вукашиновића из Крушевца,
(старија жена у српској грађанској ношњи )
Цена : .................................дин.
5. Аустроугарски војници у похараној српској православној цркви
1914 / 1915. ( на полеђини натпис на мађарском )
Цена : ............................дин.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Свега: ...................................... дин.
и словима: ........................................................
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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 Понуђач 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;
2) 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 26/2018
ПАРТИЈА ________________

