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образац. 1/9
Наручилац: Српско народно позориште- Установа културе од националног
значаја
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад
Интернет страница: www.snp.org.rs
На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС"
бр. 124/12) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности број 01-1472/1-2014 од 28.05.2014.
године, упућује се

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале
вредности број 27/2014
1. Предмет јавне набавке мале вредности услуга је –санација кровне
конструкције и плафона у објекту позоришне радионице. Ознака из
општег речника набавке: 45261900 - Радови на поправци и одржавању
крова. Предмет ЈНМВ, ближе је одређен техничком спецификацијом, у
обрасцу понуде.
2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који
испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.
Гласник РС" бр. 124/12).
Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН писменом
изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који
образац је у конкурсној документацији.
3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са
овим Позивом и конкурсном документацијом која је у прилогу Позива,
закључно са редним бројем 9, ( потребно је попунити, потписати и
печатирати обрасце 4/9 ,5/9, 6/9, 7/9, 8/9 и 9/9 и спаковати у коверат и
послати на адресу наручиоца).
4. Уговорена цена је непроменљива.
5. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или
лично на адресу: Српско народно позориште- Установа културе од
националногзначаја
21000 Нови Сад
Позоришни трг бр.1
Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у
канцеларију 314 на III спрату (писарница).
Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да
има написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на
полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА.
6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до
12.06.2014. године до 09:30 часова.
7. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату,
у просторији бр. 112, у 10:00 часова, дана 12.06.2014. године.
За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача
обавезан је поднети пуномоћ Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања
понуда.
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8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10
дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана
доношења одлуке.
9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже
понуђене цене, под истим условима.
10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и
неприхватљиве понуде ће бити одбијене.
11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца
www.snp.org.rs , Порталу јавних набавки или у седишту Наручиоца сваким
радним даном од 10 до 13 часова.
12. Особа за контакт:
- Александра Пајић, дипл.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,
mail: javne.nabavke@snp.org.rs
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Наручилац: Српско народно позориште- Установа културе од националног
значаја
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад

УПУТСТВО
понуђачима како да сачине понуду
1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац
понуде.
2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана
читко, штампаним словима.
3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом
овлашћеног лица.
4. Забрањено је подношење понуде са варијантама.
5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке
делимично поверити подизвођачу и наведе назив подизвођача.
6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди искаже
у еврима, прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу
НБС, на дан отварања понуда.
7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за
тражену количину; укупно за све тражене ставке техничке
спецификације без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
8. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
9. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирања, као и докази о испуњености услова, неће се
сматрати поверљивим, сходно чл.14. Закона о јавним набавкама.
10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна
цена.
Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом укупном ценом,
избор ће се извршити тако што ће се прихватити понуда са повољнијим
елементом критеријума I - услов и начин плаћања. Понуђач са дужим
периодом рока плаћања ће имати предност у односу на остале понуђаче
са истом понуђеном најнижом ценом. Уколико и тај елемент буде исти,
онда ће се изабрати понуда понуђача са повољнијим следећим елементом
критеријума II- рок пружања услуге. Понуђач са краћим периодом рока
пружања услуге ће имати предност у односу на остале понуђаче са истом
понуђеном најнижом ценом.
11. Модел уговора и сви обрасци Изјава, који су саставни део конкурсне
документације морају бити од стране овлашћеног лица понуђача,
попуњен, парафиран и оверен и послат на адресу Наручиоца заједно са
осталим образцима конкурсне документације на начин како је то
наведено.
12. Захтев за заштиту права понуђача , подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу, у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели
уговора, на начин како је то одређено у члану 108. став 6. до 9. Закона о
јавним набавкама са свом садржином која је одређена у члану 151. ЗЈН.
13. Уговор о ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права, односно када се стекну законски
услови.
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PREDMER RADOVA
REKONSTRUKCIJA KROVA I POPRAVKA PLAFONA SPRATA
Investitor: Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Objekat:Objekat Broj 6, Krilo A
Spratnost: P+1
Mesto: Novi Sad, Đorđa Rajkovića 5

Broj

Opis radova

Jed Količina
mere

Pos

Jed cena
bez PDV

Napomene:
Za potrebe Investitora treba izvršiti
rekonstrukciju postojećeg krova na
objektu broj 6, krilo A, spratnosti P+1i
izvesti nov plafon ispod postojeće
tavanske (plafonske) konstrukcije na
prvom spratu objekta 6, krilo A.
Rekonstrukciju krova i popravku plafona
potrebno je izvršuti jer krov prokišnjava,
a plafon je oštećen i dotrajao usled
prodora vode od prokišnjavanja krova.

1. PREDHODNI RADOVI (DEMONTAŽE I RUŠENJA)
Krovni pokrivač, letve, krov, limovi, oluci, plafon

Potrebno je izvršiti
kompletnu
demontažu
slemenjaka
(bokala),
krovnog pokrivača, letava krovnog
pokrivača, delova dotrajale krovne i
plafonske konstrukcije, svih elemenata
od pocinkovanog lima (horizontalni,
ležeći i vertikalni oluci, razni opšavi i
pokrivanja limom, vezni limovi itd) i
demontaža postojećeg plafona od čok i
krečnog maltera na prvom spratu
(prostor ispod krova koji se rekonstruiše
).
Krov objekta :
1.

Demontaža slemenjaka
slemenu krova.
Obračun po m1
Ukupno: 6+6+5= 17 m1

(bokala)

na
m1

17,00

Ukup cena
bez PDV

Ukupna cena
sa PDV-om

2.
Demontaža krovnog pokrivača sa krova
objekta od falcovanog crepa (razmak
letava 34.5 cm, crepa 15 kom/m2), sa
spuštanjem crepa u prizemlje objekta.
(Ovaj crep se ponovo postavlja na krov).
Obračun po m2 kose projekcije
m2

73,00

Ukupno: 100+50=150 m2
3.

4.

Demontaža krovnih letava, dim 5/2.5
cm, sa krova koji je pokriven falcovanim
crepom, (a=34.5 cm, 2.90 m1/m2).
Obračun po m2 kose projekcije
m2

73,00

Demontaža oštećenih delova strehe sa
krova, ulična i dvorišna strana, streha je
širine 50 cm, visine čela 20 cm. Dužina
strehe je 2*8.00=16.00 m1
Obračun po m2
m2

12,00

Demontaža oštećenih i dotrajalih delova
noseće drvene krovne konstrukcije.
Predpostavlja se da je potrebno
zamenuti 25 % količine krovne građe.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2

15,00

Demontaža raznih opšavnih limova na
krovu objekta, ulična I dvorišna strana,
RŠ=25 -33 cm.
Obračun po m1
m1

25,00

Demontaža lima uvale sa na spoju krila
A i krila B, objekta broj 6, RŠ=100 cm.
Obračun po m1
m1

8,00

Demontaža opšava dimnjaka, RŠ=50
cm.
Obračun po m1
m1

2,00

Demontaža pokrivnog lima na delu
kosog krova na ktilu A, a prema krilu B,
sa kompletnom podkonstrukcijom.
Obračun po m2
m2

8,00

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Demontaža horizontalnih oluka sa
krova, RŠ=33 cm, sa spuštanjem i
odlaganjem na privremenu deponiju na
paceli Investitora.
Obračun po m1
Ulična strana, O1

m1

8,00

Dvorišna strana, O 2
11.

12.

m1

8,00

ulična strana, Ov 1

m1

7,00

dvorišna strana, Ov 2, Ov 3 I Ov 4
7+*2+3)12 m1

m1

12,00

Ovi oluci se nalaze na krovnom
pokrivaču nastrešnice od valovitog
salonita i prostoru između objekta krila
A i Hale.
Obračun po m1
m1

14,00

Demontaža vertikalnih oluka sa krova,
RŠ=33 cm, sa spuštanjem i odlaganjem
na privremenu deponiju na paceli
Investitora.
Obračun po m1

Demontaža ležeće (kose) olučne cevi,
D=100 mm (RŠ=33 cm), horizontalnog
odvodnog oluka, RŠ=33 cm i odvodne
olučne vertikale, RŠ=33 cm.

LO1 + LO2+ LO-VO1
8+2+4=14 m1
Demontaža plafona
13.

14.

15.

16.

Demontaža
plafona
u
prostoriji
skladište, objekat 6, krilo A (prostor
ispod krova koji se rekonstruiše).
Plafon je izrađen od dva sloja maltera
("Čok" i krečni malter), ukupne debljine
4-5 cm
Obračun po m2
m2

54,00

Demontaža
štukatura
(uvezane
jednoslojne trske), d=1.5-2 cm sa
plafona prostorije.
Obračun po m2
m2

54,00

Demontaža daščane oplate plafona od
daske d=2.4 cm, koja je postavljena na
tavanjače sa donje strane.
Obračun po m2
m2

54,00

Demontaža dotrajalih tavanjača u
prostoriji gde se popravlja plafon.
Predpostavlja se da je propalo oko 20%
površine plafona.
Obračun po m2
m2

10,00

Ostale demontaže, rušenja i drugi radovi

17.

Privremena demontaža lake nastrešnice
od lima na čeličnoj podkonstrukciji u
prostoru između hale, nastrešnice
pokrivene salonitom, a uz krilo A, da bi
se mogli raditi radovi na rekonstrukciji
krova i unositi i iznositi materijal. Po
završetku radova nastrešnicu vratiti u
prvobitni položaj. površina nastrešnice j
oko 6 m2.
Obračun po m2
m2

6,00

Privremena demontaža i ponovna
montaža salonit ploča sa nastrešnice
koja se nalazi uz krilo A, da bi se mogli
izvoditi radovi. Po završetku radova
salonit ploče vratiti u prvobitni položaj.
Obračun po m2
m2

10,00

Izrada, montaža i demontaža lake radne
skele za izvodenje predviđenih radova.
Skela mor biti izvedena prema
propisima.
Dimenzije skele su: dužina 4 m1, širina
1 m1 ivisina 7 m1.
Obračun po m2 vetikalne projekcije
m2

28,00

Utovar, transport i istovar šuta iz
kamiona. Materijal odvesti na gradsku
deponiju (daljina do 15 km).
Obračun po m3
m3

20,00

Čišćenje prostora posle završene
demontaže i rušenja, sa spuštanjem
šuta u prizemle i odlaganjem na na
privremenu
deponiju
na
parceli
Investitora.
Obračun po m2
m2

60,00

18.

19.

20.

21.

22.

Razni nepredviđeni radovi, koji se ne
mogu sagledati u ovom trenutku, tj dok
ne počnu demontaže i rušenja i objekat
se ne "otvori". Pretpostavlja se da je
vrednost ovih radova oko 10% od
vrednosti
preedhodnih
radova
(demontaže i rušenja).
Obračun i dinarima
din

2. ZIDARSKI RADOVI
1.

2.

3.

Zidarska popravka oštećenih delova
strehe. Strehu popraviti tako što će se
po celoj površini iste naneti stirodur d=5
cm, pvc mrežica i dva sloja
građevinskog lepka. Površina sterehe
se posle boji akrilnom bojom za fasade
(bojenje se posebno obračunava).
dim. strehe: 2*8*(0.50+0.20)=12 m2
Obračun po m2
m2

12,00

Zidarska popravka malterom ("zidarsko
krpljenje") kalkanskog zida na mestima
gde je to potrebno (popunjavanje
spojnica), tj dersovanje spojnica (zid
nije malterisan).
Obračun po m2
m2

10,00

Završno, detaljno čišćenje prostora
posle završetka svih radova.
Čišćenje obuhvata
podove, zidove,
prozore i vrata, stepenište i drugo.
U ceni čišćenja je sakupljanje i
odnošenje šuta.
Obračun po m2
m2

50,00

3. TESARSKI RADOVI
Krovna konstrukcija, staza za hodanje u tavanu, ulaz u tavan
1.

2.

Ponovna montaža
delova krovne
konstukcije koja se morala demontirati
kao dotrajala. Predpostavlja se da je
potrebno promenuti 25 % količine
krovne građe.
Obračun po m2, horizontalna projekc.
m2

15,00

Letvisanje krova letvama dim. 5/2.5 cm,
razmak letava 34,5 cm (2.90 m1/m2).
Pokušati iskoristiti letve sa predhodno
demontiranog krova.
Obralun po m2, kosa projekcija
m2

73,00

3.

4.

Izrada staze za hodanje u tavanskom
prostoru od dasaka d=2.40 cm. Staze
napraviti od postojećih dasaka donjeg
patosa
drvene
međuspratne
konstrukcije. Staza je širine 60 cm.
Daske staze zakovati za gornju površinu
svake tavanjača preko kojih daske
prolaze sa ekserima 2*E 28/65.
Obračun po m1
m1

15,00

Nabavka i ugradnja drvenog kapka za
ulaz u tavanski prostor. Nabaviti kapak
koji ima i drvene lestve u svom sastavu.
Kapak fiksirati za postojeću drvenu
međuspratnu konstrukciju, tako da bude
u ravni budućeg spuštenog plafona
plafona. Kapak treba da ima šarke,
kbaku i bravu. Finalmo obrađeno.
Dimenzije kapka 120/100 cm.
Obračun po kom
kom

1,00

4. IZOLATERSKI RADOVI
1.

Izrada
termoizolacije
tavanskog
prostora od mineralne vune, d=5 cm i
sloja pvc folije. Termoizolaciju postaviti
s
gornje
strane
aluminijumske
podkonstrukcije plafona od monolitnih
gips ploča.
Obračun po m2
m2

55,00

5. LIMARSKI RADOVI
Pocinkovani lim d=0.55 mm
1.

Nabavka, transport i ugradnja novih
horizontalnih oluka, RŠ=33 cm.
RŠ=33 cm
Obračun po m1
novi oluci

2.

Nabavka, transport i ugradnja novih
vertikalnih oluka, RŠ=33 cm.
RŠ=33 cm
Obračun po m1

m1

16,00

novi oluci
3.

m1

19,00

m1

14,00

Nabavka i ugradnja vodokotlića
za
prihvat vode iz oluka na krovu objekta
od pocinkovanog lima . Dimenzije
vodokotlića se 50*50*20 cm.
Obračun po kom
kom

1,00

Izrada i montaža raznih opšava na
krovu pocinkovanim limom RŠ=25-33
cm
Obračun po m1
m1

16,00

Nabavka, transport i ugradnja novih
ležećih i kosih oluka, RŠ=33 cm.
RŠ=33 cm
Obračun po m1
novi oluci

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nabavka i ugradnja
dimnjaka, RŠ=50 cm.
Obračun po m1

opšava

oko
m1

2,00

Nabavka i ugradnja opšava na kalkanu,
RŠ=25 cm.
Obračun po m1
m1

10,00

Nabavka i ugradnja opšava limom na
spoju krila A i krila B, objekta broj 6,
RŠ=70 cm.
Obračun po m1
m1

8,00

Nabavka i ugradnja pokrivnog lima sa
čeličnom podkonstrukcijom (u ceni je
pokrivanja limom) na spoju krila A i krila
B, objekta broj 6.
Obračun po m2
m2

8,00

Nabavka i montaža opšava solbanaka
postojećih prozora na prvom spratu,
prostorija skladište, krilo A, objekat 6,
RŠ=20 cm.
Obračun po m1
m1

3,00

6. RADOVI SA GIPS PLOČAMA
Plafoni od gips ploča

1.
Izrada i montaža spuštenih plafona od
monolitnih gips ploča d=12.5 mm, na
aluminijumskoj
podkonstrukciji.
Podkonstrukcija spuštenog plafona se
sa visilicama kači za postojeću drvenu
krovnu i tavansku konstrukciju. Spušteni
plafon postaviti na visinu od 285 cm.
Ploče bandažirati, gletovati i obojiti
poludisperzivnom bojom. Gletovanje i
bojenje
plafona
se
posebno
obračunava. Radove izvesti prema
tehnologiji specijalizovanog izvođača.
Obračun po m2
m2

50,00

7. MOLERSKI RADOVI
1.

Molersko gletovanje zidova polifiksom
dva puta do potpune glatkoće.
Obračun po m2
Malterisani zidovi.

2.

m2

95,00

m2

50,00

m2

95,00

m2

50,00

Molersko gletovanje plafona glet masom
(polifiksom) dva puta do potpune
glatkoće.
Obračun po m2
Plafoni od gips ploča
monolitne gips ploče

3.

Molersko bojenje gletovanih zidova
poludisperzivnom
bojom
vunenim
valjkom i četkom dva puta..
Obračun po m2
Malterisani zidovi

4.

Molersko bojenje gletovanih plafona
poludisperzivnom
bojom
vunenim
valjkom i četkom dva puta.
Obracun po m2
Plafoni od gips ploča

5.

Bojenje postojećih prozora i vrata
uljanom bojom i mat lakom dva puta, sa
predhodnom
pripremom
(čišćenje,
otprativanje, prajmer).
obračun po m2

Vrata

m2

5,00

Prozori

m2

7,00

m2

120,00

Postavljanje
postojećeg
ranije
demontiranog falcovanog crepa na krov
( utrošak crepa 15 kom/m2 i razmaka
letava a=34.5 cm). Samo rad na dizanju
postavljanju crepa. Predpostavlja se da
će se morati kupiti oko 20 % novog
crepa.
Obračun po m2 kose projekcije
m2

73,00

Nameštanje, učvršćivanje i zalivanje
postojećih bokala (slemenjaka ) na
krovu
objekta.
Samo
podizanje,
postavljanje i zalivanje slemenjaka.
Bokali su dim. 39*25*23 cm, težine 2.70
kg/kom, utroška 2.8 kom/m1.
Obračun po m1
m1

17,00

Isecanje i ukrajanje crepa na mestima
preloma krovnih ravni, uz ivicu objekta,
kod kalkana, na grebenima itd.
Obračun po m1
m1

20,00

8. FASADERSKI RADOVI
1.

Bojenje postojeće fasade akrilnom
bojom za fasade. Fasadu bojizi valjkom
i četkom dva puta. Pre bojenja
postojeće fasade izvršiti čišćenje i
otpašivanje iste, uraditi molerske
popravke i naneti podlogu za bojenje
(Prajmer).
Boje i ton određuju Projektant i
Investitor, prema ton karti za fasadne
boje. Boje spraviti u farbari i doneti na
mesto ugradnje.
Za bojenje je potrebna fasadna skela.
Fasadna skela je u ceni bojenja fasade.
Obračun po m2
Postojeća fasada

9. POKRIVAČKI RADOVI
1.

2.

3.

4.

Nabavka,
transport
i
ugradnja
snegobrana od poinkovanog lima,
d=0.55 mm, dim. ravnokrakrog trougla
a=15 cm, širine b=5 cm (postavljati na
svaki rog sa obe strane krova u dva
reda).
Obračun po kom
kom

30,00

REKAPITULACIJA RADOVA
1.

PREDHODNI RADOVI

2.

ZIDARSKI RADOVI

3.

TESARSKI RADOVI

4.

IZOLATERSKI RADOVI

5.

LIMARSKI RADOVI

6.

RADOVI NA GIPS PLOČAMA

7.

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

8.

FASADERSKI RADOVI

9.

POKRIVAČKI RADOVI
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образац. 4/9
Попунити генералије:
Понуђач:
Седиште:
Aдреса:
Бр.рачуна:
ПИБ:
Шифра делатности:
Mатични број:
Тел/факс:
ПОНУДА
за JНМВ
санација кровне конструкције и плафона у објекту позоришне радионице
број: 27/2014
1. Понуду дајемо самостално.
2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.
3. Уговорене цене су непроменњиве.
4. Укупна вредност понуде без ПДВ-a ________________________________
словима: _______________________________________________________
5. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом_________________________________
словима: _______________________________________________________
6. Елемент критеријума I- услов и начин плаћања (аванс је дозвољен максимално у висини од
50%, а остатак након извршених радова) : _______________________
7. Eлемент критеријума II- рок пружања услуге (максимално до 01. септембра 2014.) :
_________________________________________________________________________

Ре
д.
бр
1

назив

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

санација кровне конструкције и
плафона
у
објекту
позоришне
радионице

2
У укупну вредност понуде урачунати и све додатне трошкове који произилазе и урачунати у
коначну цену.

У _________________
Дана: ______________

Овлашћено лице:
М.П.
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______________________

Образац. 5/9
Наручилац: Српско народно позориште
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад

УСЛОВИ
прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за
учешће понуђача у поступку јавне набавке
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члана 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;
3. му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији;
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом;
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Образац. 6/9

ИЗЈАВА
за оцену испуњености услова из члана
75.Закона о јавним набавкама и о
прихватању услова из документације за
јнмв број _____
Назив понуђача:
Адреса:
Место и поштански
број:
Лице овлашћено за
име:
потписивање уговора
презиме:
(пуно име и презиме и функција:
функција):
Текући рачун број:
Банка:
Шифра делатности:
Матични број:
Порески
идентификациони број:
Телефон:
Факс:
Е-маил:
Датум:
1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном

одговорношћу да испуњавамо услове из члана 75 Закона о
јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012), ради учешћа у
поступку
јавне
набавке
мале
вредности
број
_________________
2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из
документације за јавну набавку мале вредности број
__________________
Потпис лица овлашћеног за
потписивање уговора:
________________________
М.П.
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Образац. 7/9
Понуђач:
Седиште:
Адреса:
Бр.рачуна:
ПИБ:
Шифра делатности:
Матични број:
Тел/факс:

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12) и члана 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.29/13) ,
______________________________ (име и презиме), у своству овлашћеног лица за заступање
понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

ИЗЈАВУ

да је понуду за јавну набавку мале вредности _________________________________ (број јавне
набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште, поднео независно , без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

У _________________
Дана: ______________

Изјаву дао:
М.П.
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______________________

Образац. 8/9
Понуђач:
Седиште:
Адреса:
Бр.рачуна:
ПИБ:
Шифра делатности:
Матични број:
Тел/факс:

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12)и члана
6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.29/13),
достављам
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде чине:

Укупан износ трошкова припремања понуде: ___________________________________ .

У _________________
Дана: ______________

Овлашћено лице:
М.П.
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______________________

Обр.9/9
МОДЕЛ УГОВОРА
(Понуђач попуњава, парафира и оверава

сваку страну чиме потврђује да
прихвата елементе модела Уговора)
Број:
Датум:
Нови Сад
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС
бр.124/2012), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације (“Сл.гласник РС” бр.29/13) и члана 37. Статута Српског народног
позоришта, закључује се
УГОВОР
О JAВНОЈ НАБАВЦИ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Закључен између:
СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА- Установа културе од националног
значаја из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 које заступа управник Александар
Милосављевић (у даљем тексту: Наручилац) ПИБ 101651637, шифра делатности:
9004, матични број: 08066469, с једне стране
и
____________________________________________, кога заступа ______________
(фирма, место и адреса)
(функција)
________________________ (у даљем тексту: Извршилац), ПИБ:______________,
(име и презиме)
шифра делатности: __________, матични број: _______________, с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уовора је набавка услуга – санација кровне конструкције и
плафона у објекту позоришне радионице.
Врста, количина и цена услуга, исказане су у спецификацији Наручиоца и
прихваћеној Понуди Извршиоца број: ______________ од ________2014.године.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог
Уговора.
Члан 2.
Извршилац се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора извршити у року
од _______ дана од дана закључења овог Уговора. Рок не може бити након
01.септембра 2014.године.
Члан 3.
Извршилац гарантује да ће услуге из члана 1. овог Уговора бити извршене у
утврђеном року, стручно, квалитетно и без грешака.
Уколико услуге не буду извршене на начин из става 1. овог члана, Наручилац
може раскинути овај Уговор.
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Обр.9/9
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране прихватају цену коју је Извршилац дао у својој Понуди.
Укупна уговорена цена услуга износи ______________ динара без ПДВ
(словима:_____________________________________________________________)
односно ________________ динара са ПДВ-ом.
Члан 5.
Уговорена цена је непроменљива.
Аванс је могућ само у висини од 50%, а остатак након извршених радова.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати вредност извршене услуге на
следећи начин: __________________________________, у року од _____дана од
дана ____________________________________________, на текући рачун број:
_________________________, _________________банка.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облагационим односима.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно.
Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, уговорне
стране уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истововетна примерка по два (2) за сваку
уговорну страну.
Уговор је закључен у Новом Саду, дана _______________године.

Извршилац

Наручилац
Управник
Александар Милосављевић

__________________
(заступник)
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