ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Народна библиотека Србије

Адреса наручиоца:

Београд, Скерлићева бр.1

Интернет страница наручиоца:

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:
Годишње лиценце за систем аутоматизације библиотечких функција - узајамне
каталогизације
Ознака из општег речника набавки
OPN 48160000

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:
Уговором закљученим дана 30.12.2003 године са важношћу од 10 година и аутоматским
продужењем још једну годину између Института информацијских знаности из Марибора и
Народном библиотеком Србије изграђен је јединствени библиотечко информациони систем
COBISS.SR са узајамном каталогизацијом и узајаамном библиографско каталошком базом
података. Ова платформа ( робна марка) регистрована је као интелектуална својина у
Канцеларији РС за интелектуалну својину при Министарству за привредни развој и
технологију Републике Словеније
Преговарачки поступак за обнављање уговора са Институтом нформацијских знаности из
Марибора веома је важан за одржавање континуитета у раду Система узајамне
каталогизације, јер развој овог система у велкој мери се везује за платформу, као и
специфична решења власника програмске опреме. За протеклих 15 година од постављања
система уочава се његов све већи значај не само због постојања електронских каталога
српских библиотека већ и због његове повезаности са светским библиотечким сервисима,
повезивања са системом дигитализације, развојем специфичних функционалности система
на основу сложене каталошке праксе у Србији која се базира на два писма . Уз све то систем
обуке библиотекара за стицање лиценце и оспособљавање за рад у COBISS систему прошло
је преко 1.400 библиотекара.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Институт ниформацијских знаности
Прешернова бр.17
Марибор
Република Словенија

Остале информације:
/

