Наручилац: Српско народно позориште
Установа културе од националног значаја
Адреса: Позоришни трг бр. 1
Место: Нови Сад
Интернет страница: www.snp.org.rs
Број ЈНМВ: 15/2015
Датум: 18.03.2015. године.
Број: 01-683/4-2015

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр. 124/12)
обавештавамо Вас о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење
понуда.
У конкурсној документацији у обрасцу 3/9- техничке карктеристике (стр.5/12), у
обрасцу 5/9- Услови прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће понуђача у
поступку јавне набавке (стр.7/12) и у обрасцу 9/9- модел уговора (стр.12/12)- уклања се
навод да је понуђач обавезан да обезбеди сервис у грантном року у Новом Саду.
Нов рок за подношење понуда је 31.03.2015.године до 09:30 часова, а отварање
понуда је 31.03.2015. године са почетком у 10:00 часова.
Председник Комисије за јн
Бојан Квргић

у прилогу нови обрасци који су измењени.

Стр.4/12
обр.3/9

Српско народно позориште
Установа културе од националног значаја
Позоришни трг 1, Нови Сад

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ред.
бр.

1

Назив

Јед. мере

Количина

Персонални рачунар 1 са оперативним
системом изграђен од ИСКЉУЧИВО нових
компоненти:

Ком.

1

Ком.

4

Ком.

5

Процесор: LGA1155, DualCore, минимум 2.9GHz
Меморија: минимум 4GB DDR3
Чипсет: H61
Хард диск: минимум 500GB, 7200rpm
Оптички диск: DVD-RW
Графичка карта: интегрисана
Звучна карта: интегрисана
Напајање: минимум 500W
Оперативни систем: Windows 7 Home Premium
Периферије: PS-2 тастатура са YU знацима, USB
оптички миш

3

Персонални рачунар 2 са оперативним
системом изграђен од ИСКЉУЧИВО нових
компоненти:
Процесор: DualCore, минимум 1,4 GHz
Меморија: минимум 2GB DDR3
Хард диск: минимум 320GB, 7200rpm
Оптички диск: DVD-RW
Графичка карта: интегрисана
Звучна карта: интегрисана
Напајање: минимум 500W
Оперативни систем: Windows 8.1
Периферије: PS-2 тастатура са YU знацима, USB
оптички миш

4

Рачунарски монитор, некоришћен:
Технологија: LED
Резолуција: 1440х900 (16:10)
Дијагонала: 19“
Повезивање: D-SUB

5

Мултифункцијски ласерски штампач,
некоришћен:
Тип: ласерски монохроматски мрежни штампач
Повезивање: USB (директна штампа и скенирање),
RJ45 (мрежна штампа)
Капацитет фиоке: минимум 250 листова
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Ком.

2

обр.5/9
Наручилац: Српско народно позориште
Установа културе од националног значаја
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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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- Установе културе од националног значаја из Новог
Сада, Позоришни трг бр.1 које заступа управник Александар Милосављевић (у даљем
тексту: Купац) ПИБ 101651637, шифра делатности: 9004, матични број: 08066469, с једне
стране
и
____________________________________________, кога заступа ______________
(фирма, место и адреса)
(функција)
________________________ (у даљем тексту: Продавац), ПИБ:______________,
(име и презиме)
шифра делатности: __________, матични број: _______________, с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уовора је набавка робе – рачунарска опрема 1. Врста, количина и цена робе,
исказане су у спецификацији Купца и прихваћеној Понуди Продавца број: ______________
од ________2015.године.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Продавац се обавезује да ће с испоруку робе на адресу Купца Српско народно позориште
извршити у року од ________, од дана пријема _____________________ коју ће му Купац
упутити.
Члан 3.
Продавац гарантује да ће роба из члана 1. овог Уговора бити квалитетна и без грешака.
Уколико роба не буде како је назначено у ставу 1. овог члана, Купац може раскинути овај
Уговор.
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Гарантни рок на артикле из понуде је за персоналне рачунаре ___________ месеци, за
рачунарске мониторе је __________ месеци, за мултифункцијски ласерски штампач је
________ месеци .
Продавац је обавезан да у гарантном року отклони све недостатке који буду наступили.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране прихватају цену коју је Продавац дао у својој Понуди.
Укупна уговорена цена робе износи ___________________ динара без ПДВ-а (словима:
____________________________________________________________)
односно _______________динара са ПДВ-ом.
Члан 5.
Уговорена цена је непроменљива.
Члан 6.
Купац се обавезује да Продавцу исплати вредност испоручене робе 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.

Продавац
__________________
(заступник)

Купац
Управник
Александар Милосављевић
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