
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 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.Библиотека града Београда, као наручилац, спровела је отворени поступак јавне набавке за јаву набавку бр. 07/14, чији је предмет набавке: добра -  Набавка библиотечке грађе, обликоване у 50 партија. За предметну јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуде и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца и на Порталу службеног гласила РС и база прописа. Како за партије број : 25, 33, 34, 36, 40, 44, 45, 47, 48 и 50  нису били испуњени услови за доношење Одлуке о додели уговора јер у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда, Наручилац је Одлуком бр. 04 – 344 од 27.10.2014. године обуставио поступак јавне набавке за предметне партије. Имајући у виду изнете разлоге, Наручилац се определио за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  на основу члана 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
	Text8: Подаци о лицима којима се упућује позив за подношење понуде:1. Макарт д.о.о., Нови Београд,2. BOOK BRIDGE d.o.o., Београд,3. Круг комерц, Београд,4. „Sezam book“ d.o.o, Зрењанин,5. Књига комерц, Београд,6. Свет књиге, Београд7. РТС, Београд,8. Самиздат Б92, Нови Београд,9. Информатика, Београд.
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