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www.snp.org.rs

Српско народно позориште – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, НОВИ САД
Број: 01-2204/4-2016
Датум: 08.09.2016.
Нови Сад
Измена конкурсне документације
и
Продужење рока за подношење понуда
за ЈНМВ 05-1/2016
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2014;
14/15; 68/15) Наручилац Српско народно позориште Вас обавештава о измени конкурсне
документације јавне набавке мале вредности ЈНМВ 05-1/2016 штампарске услуге- штампање
месечног репертоара.
Урађена је промена димензија месечног репертоара. У прилогу се налази нови образац
Понуде, образац 4/9 конкурсне документације.
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2014;
14/15; 68/15) Наручилац Српско народно позориште Вас обавештава о измени рока за
подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је 19.09.2016. године, до 10:00 часова. Отварање понуда
је јавно и одржаће се 19.09.2016. године са почетком у 10:30 часова у седишту Наручиоца у
канцеларији 112- први спрат.

Председник комисије за ЈНМВ 05-1/2016
Радуле Бошковић

Понуђач:
Седиште:
Aдреса:
Бр.рачуна:
ПИБ:
Шифра делатности:
Mатични број:
Тел/факс:
ПОНУДА
за JНМВ
штампарске услуге штампање месечног репертоара
партија 2
број: 05-1/2016
1. Понуду дајемо самостално.
2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.
3. Укупна вредност понуде без ПДВ-а: _______________, словима: ________________
____________________; укупна вредност понуде са ПДВ-ом: ____________________
4. Уговор се закључује на период од 6 (шест) месеци. До промене цене (корекције
уговорене цене) може доћи током реализације уговора у случају
ако средњи курс
Еура код НБС (Народне банке Србије) порасте за више од 5% у односу на средњи курс
за Еуро код НБС на дан отварања понуда. Корекција цене се може извршити за
наведени проценат и будуће услуге.
5. Елемент критеријума I- услов и начин плаћања: _________________________________
ПАРТИЈА 2 - штампање месечног репертоара
назив

количина Цена по
јед.мере без
ПДВ-а

Цена по
јед.мере са
ПДВ-ом

Укупна цена Укупна цена
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

Штампање месечног
5 х 5000 =
репертоара
25.000
формат 206 x 520 мм
4 превоја на америкен (206 х
105 мм)
штампа 4/4 мат кунстдрук 150
гр
припрема на ЦД-у
испорука 2 радна дана
(тираж 5000 комада) x 5
У _________________
Дана: ______________

Овлашћено лице:
М.П.
5/12

_____________________

