
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

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

Остале информације:
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	Text7: На основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) којим је прописано да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке  или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач као и позитивног мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-2831/14 од 08.08.2014. године.У пословним просторима  који су предмет набавке Библиотека града Београда обавља своју делатност дуги низ година. Примена неке друге врсте поступка јавне набавке представљала би специфичну ситуацију, изискивала би додатне трошкове, с обзиром да би реализација уговора о закупу стварала додатне трошкове услед мењања локације, прилагођавања ентеријера конкретној делатности ( селидба библиотечког намештаја, библиотечке грађе, ангажовање посебних возила за транспорт наведених добара....). Поред наведених трошкова дошло би и до знатног смањења прилива новчаних средстава од чланарина, казни за прекорачење рока због невраћања књига у уговореном року, обзиром да због привременог затварања (због селидбе) билиотеке не би радиле одређен временски период. Посебно треба истаћи и чињеницу да би сваки улазак у други простор пореметио устаљену мрежу библиотечких простора (огранака) и изазвао велико  негодовање тј. незадовољство корисника због вишегодишњих (вишедеценијских) навика за задовољавање културних потреба. 
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