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Наручилац: Српско народно позориштеУстанова 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;14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-2750/1-2016 од
19.10.2016. године, упућује се

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале
вредности број 25/2016
1. Предмет јавне набавке мале вредности добра је – електроматеријал.
Ознака из општег речника набавке: 31500000 - Расветна опрема и
електричне светиљке и 31700000 - Електронски, електромеханички и
електротехнички материјал. 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; 14/15; 68/15).
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.
4. Куповина добара и плаћање ће се обављати сукцесивно у периоду од
годину дана, а према потребама Наручиоца. 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.
5. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или
лично на адресу: Српско народно позориште
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
01.11.2016. 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 01.11.2016. године.
За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача
обавезан је поднети пуномоћје Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања
понуда.
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8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 5
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 или у седишту Наручиоца сваким радним даном од 10 до 13
часова у канцеларији бр.112 на првом спрату.
12. Особа за контакт:
- Александра Нововић, маст.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,
mail: javne.nabavke@snp.org.rs
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Наручилац: Српско народно позориштеУстанова 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
роком плаћања ће имати предност у односу на остале понуђаче са истом
најнижом укупном ценом понуде. Уколико и тај елемент буде исти, онда
ће се изабрати понуда понуђача са повољнијим следећим елементом
критеријума II- рок испоруке робе на адресу Наручиоца. Понуђач са
краћим роком испоруке робе ће имати предност у односу на остале
понуђаче са истом најнижом укупном ценом понуде.
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 обрасцима 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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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Ред.
бр
1

назив
Према спецификацији из обрасца
понуде

Количина
Према спецификацији
из обрасца понуде

опис
Према спецификацији из
обрасца понуде

*напомена: Артикли којима је наведена марка произвођача, могу бити наведене марке или
одговарајуће.
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Стр.5/18
Понуђач:
Седиште:
Aдреса:
Бр.рачуна:
ПИБ:
Шифра делатности:
Mатични број:
Тел (фиксни и мобилни ) и факс:
ПОНУДА
за JНМВ
електроматеријал
број: 25/2016
1. Понуду дајемо самостално.
2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде.
3. 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.
4. Укупна вредност понуде без ПДВ-a ________________________________
словима: _______________________________________________________
5. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом________________________________
словима: _______________________________________________________
6. Елемент критеријума I- услов и начин плаћања: ______________________
________________________________________________________________
7. Eлемент критеријума II- рок испоруке робе на адресу Наручиоца:
__________________________
Ред
.бр.

1
2
3
4

назив

Количин
а
у ком

Метално равно грло за халогену
сијалицу R7S 220V
Висеће грло порцелан E-27, Алинг
Шуко
утичница
монофазна,
модуларна, једно место, Алинг
Топљиви уложак -патроне D01 16A

50
30
20
50

Цена по
јединиц
и мере
без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом
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5
6
7
8
9
10

Топљиви уложак -патроне D01 10A
Топљиви уложак -патроне D02 20A
Топљиви уложак -патроне D02 25A
Шуко утикач монофазни , Алинг
Страртер 4-65W , Тunsgram
Кабел гумени GG/J-Y 3х1,5мм²,
Новкабел, Јагодина

50
50
50
20
150
100 м

11

Кабел гумени GG/J-Y
3х2,5мм²,
Новкабел, Јагодина
Кабел гумени GG/J-Y 5х2,5мм²,
Новкабел, Јагодина
Кабел гумени GG/J-Y 2x1,5мм²,
Новкабел, Јагодина
Антенски кабел RG6 75Ω
Прикључница за антенски кабел
женски Нопал, Алинг
Прикључница за антенски кабел
мушки Нопал, Алинг
Телефонска жица Ti20 , 2х0,6мм²
Аутоматски осигурач 10А, Ети
Аутоматски осигурач 16А, Ети
Топљиви уложак D2, 10А троми
Топљиви уложак D2, 16А троми
Топљиви уложак D2, 25А троми
Топљиви уложак D3, 50А троми
Топљиви уложак D3, 63А троми
Контактор
3TH804
24V,16А
квалитетнији, Schracк
Контактор
3TH8044
24V,16А
квалитетнији, Schracк
Контактор
3TH8062
24V,16А
квалитетнији, Schracк
Гребенасти прекидач 16A 3P (0-1),
GS16-10U, Schracк
Гребенасти прекидач 25A 3P (0-1),
GS25-10U, Schracк
Гребенасти прекидач 16A 3P (1-0-2),
GS16-53U, Schracк
Контактор 220V 16A K44-, Schracк
Контактор 220V 63A DSL4-0 , Schracк
Микро утикач основни за телефонски
кабел
Микро утикач за спирални телефонски
кабел
Лустер клемна 4мм²/XII
Лустер клемна 6мм²/XII
Лустер клемна 16мм²/ XII
Лустер клемна 10мм²/XII
Телефонска утичинца комбинована
2х6/2 , Алинг

200 м

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

100 м
100м
100 м
20
20
100 м
30
30
50
50
50
50
50
5
5
5
5
5
5
5
2
20
20
10
10
5
5
10

обр. 3/9(образац)
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Кабел N2XH halogen free 3x2.5mm2
Изолир трака 20м- Wonder
Једнополни прекидач модуларниАлинг, 10A, 220V, 1M
Једнополни прекидач - Алинг, 10A,
220V
Монофазна утичница – Алинг, 10/16A,
220V
Монофазна утичница модуларна,
шуко – Алинг, 16A, 220V
Силиконска жица Si/F 2,5мм²
Силиконска жица Si/F 4мм²
Папучице прокронске 2,5мм²
Сијалица халогена штапна R7S 1000W
220V, 189mm- Philips
Сијалица халогена штапна R7S 150W
220V, 78мм - Philips
Сијалица халогена штапна R7S 150W
220V, 118мм - Philips
Сијалица халогена GU10 50W 220VBrilum
Сијалица бистра E-27 200W, 220V
Philips
Сијалица бистра E-27 100W, 220V
Philips
Сијалица бистра E-27 75W 220V
Philips
Сијалица бистра E-27 25W 220V
Philips
Сијалица
бистраE-14 15W 220V
Philips
Сијалица soft 25W 220V Е-27- Philips
Сијалица штедљива 20W 220V Е-27 ,
Philips 2700K
Сијалица халогена штапна R7S ,
118мм, 500W , 220V, Philips
Сијалица халогена G 5,3 , 50W, 12VPhilips
Сијалица халогена 35W, 220V, GU-10
Philips, Tunsgram
Сијалица халогена JCDR 5,3 , 50W,
220V - Brilum
Сијалица халогена G9 220V 30W
Сијалица бистра E-40 500W 220VTunsgram
Сијалица бистра E-40 300W 220VTunsgram
Сијалица E-27 60W 220V softTunsgram
Сијалица E-14 40W 220V (бистра)
Tunsgram

100m
40
20
30
20
20
30 м
30 м
50
20
50
50
30
15
150
150
500
100
20
10
10
50
20
30
30
20
20
50
150
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Сијалица E-27 100W 220V
softTunsgram
Бакелитно грло висеће Е-14, 2A, 220V,
M10x1
Бакелитно грло за лустер са спољним
навојем Е-27, 4A, 220V
Уко-уто утикач 3х16А преносни
Уко-уто утикач 5х16А преносни
Уко-уто утикач 3х32А преносни
Уко-уто утикач 5х32А преносни
Уко-уто утичница OG 3х16А
Уко-уто утичница OG 5х16А
Уко-уто утичница OG 3х32А
Уко-уто утичница OG 5х32А
OG разводна кутија 80x80мм
Наизменични прекидач модуларниАлинг, 220V, 10A, 1M
Наизменични прекидач – Алинг, 10A,
220V
Међугајтански прекидач 6А – Алинг,
220V
PPOO-Y 3x1.5 Novkabel, Jagodina
Кабел спорогориви N2XH- халоген
FREE 3x2.5 Novkabel, Jagodina
OG монифазна утичница PVC, 10/16A,
220V
OG монифазна утичница силуминска,
10/16A, 220V
PP/L 2x1.5 Novkabel, Jagodina
P/L 2x0.75
Флуо арматура отворена 1х36 W,
220V, Brillum
Флуо арматура отворена 2x36W ,220V,
Brillum
Флуо арматура 2x36 ip 65 дихтована
Телефон- апарат Panasonic KX-TS
500FX
Флуо цев 28W 220V Phillips
Флуо цев 54W 220V Phillips
Флуо цев 36W Philips 220V Phillips
Флуо цев 18W Philips 220V Phillips
Флуо цев 14W Philips 220V Phillips
Флуо цев 6W Philips 220V Phillips
Утичница трофазна обична Aling,
16A, 380V
Утикач
трофазни
равни
Aling
(трополни), 16A, 380V
Кабел PP-L 3x2,5мм²
Утикач гумени монофазни Aling,
10/16A, 220V
Сијалица Е-14, 40W soft Phillips, 220V

100
50
30
3
3
3
3
3
3
3
3
15
10
10
20
50 м
50 м
40
15
100 м
100 м
3
5
5
3
25
25
70
50
50
15
5
15
50м
20
50
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138

Сапа- цев ø16
Сапа- цев ø13
Продужни кабел 3 места 3м Aling
Продужни кабел 3 места 5м Aling
Продужни кабел 5 места 3м Aling
Т- разводник са 3 утичницемонофазан Aling, 10/16A, 220V
Инсталациони кабел PP-Y 3x1,5 мм²
Инсталациони кабел PP-Y 3x2,5 мм²
Инсталациони кабел PP-Y 5x4 мм²
Инсталациони кабел PP-Y 5x2,5 мм²
Уводници PG-16
ОГ Силумински прекидач једнополни
Aling, 10A, 220V
Капа за топљиви осигурач КII
Капа за топљиви осигурач КIII
ПВЦ каналица 25х25мм
Грло за халогену сијалицу GU10
Грло за халогену сијалицу GU5,3
убодно
Утикач пљоснати 2Р- еуро
ОГ разводна кутија ПВЦ 150х150х70
Пластични буржир Ø16мм
ОГ бродска светиљка (вел.56) за
сијалицу од 100W
Подсклоп са 5 места
Сијалица PLC 26W 4P
Сијалица штедљива supreme GU10
11W 220V
PF жица 4мм²
Сијалица свећа мат Е-14 , 25W, 220V
Сијалица мињон свећа бистра Е-14 ,
25W, 220V
Утичница монофазна дупла Aling,
16A, 220V
Димер – потенциометар 600W, 220V
Розетна метална за халогену сијалицу
Ø50 MR 16 IP20
Сијалица мињон свећа бистра Е-14,
60W, 220V
Сијалица Е-14 тубуларна 15W, 24V
Кабел халоген FREE спорогориви
N2XH 5х2,5мм²
Уко уто утичница 3х16А преносна

3 ком

139
140
141
142
143
144

Уко уто утичница 5х16А преносна
Уко уто утичница 3х32А преносна
Уко уто утичница 5х32А преносна
Утичница гумена монофазна
Лед рефлектор 30W 220V (5-5500K)
Лед рефлектор 50W 220V (5-5500K)

3 ком
3 ком
3 ком
5 ком
3 ком
3 ком

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

20 м
20 м
5
5
5
10
100м
100м
50м
100м
20
5
20
20
20м
20
20
10
5
50м
10
5
20
50
20м
20
20
5
5
50
20
20
50м
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Рефлектор BVP led 120/NW A Philips
или одговарајући
Outdoor luminaire with LED light
source, power 120W, the color
temperature of light source is 4000K,
luminous flux 12000lm. The control
gear is integrated within the body of the
luminaire.
Housing
of
luminaire is made of aluminum,
RAL9007 [Gray aluminum]. The lifetime
of
LEDs is 50,000 hours. Dimension of
liminaire is 454x410x58mm. The
luminaire is supplied with mounting
accessories. Operating temperature
range is from -20 to +35 degrees Celsius,
with
Asymmetrical
optic
type.
The luminaire is IP65, IK08 degree of
mechanical
protection.
Protection
against electric shock - Class I. The
luminaire is harmonized with the
European standard for safe and proper
operation, it has ENEC mark, and
with the European directives that apply to
products
that
have
the
CE
mark. Philips, Coreline Tempo
Лампа CoreLine Highbay , led , 155 W
или одговарајућа
Svetiljka za industrijsko osvetljenje sa
LED izvorima svetlosti kružnog oblika
predviđena za osvetljenje industrijskih
postrojenja većih visina, maksimalne
ukupne snage 155W, sa elektronskim
visoko
frekventnim
predspojnim
uređajem. Prečnik svetiljke je 520 mm.
Neutralno bela boja svetlosti temperature
4000K, širokosnopna optika (WB - 2x50
stepeni).
Svetlosna
iskoristivost
minimum 132 lm/W, količina svetlosti
koje daje svetiljka 20.500 lm. Indeks
reprodukcije boje Ra80. Kućište svetiljke
je izradjeno od aluminijumske legure
livene pod pritiskom i obojeno
elektrostatičkim postupkom, bojom u
prahu.
Protektor
od
ravnog
polikarbonata. Rebra za hlađenje se
nalazi na gornjem delu svetiljke. Vreme
za koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 15.000 sati, vreme
dok padne na 80% 30.000 sati.

3 ком

2 ком

обр. 3/9(образац)
Temperaturni opseg rada svetiljki je od 30 do +40 stepeni celzijusa. Kompletna
svetiljka je u stepenu mehaničke zaštite
IP65. Masa svetiljke je 4,8 kg. Svetiljka
treba da je usklađena sa evropskim
direktivama koji važe za proizvode, da
ima CE znak. Svetiljka treba da bude
usklađena sa evropskim standardom o
sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC
oznaku. Proizvođač svetiljki treba da
posluje u skladu sa sistemom
menadžmenta
kvalitetom
ISO
9001:2008,
sistemom
upravljanja
zaštitom životne sredine ISO 14001:2004
i sistemom menadžmenta zdravljem i
bezbednošću
na
radu
OHSAS
18001:2007. Ponuđač treba da dostavi
gore pomenute proizvođačke sertifikate.
Svetiljka ekvivalentna tipu CoreLine
High Bay BY121P G3 LED205S/840
PSU WB GR, proizvodnje Philips

*напомена: Артикли могу бити наведене марке или одговарајуће
Количине наведене у спецификацији , као и артикли су оквирне потребе наручиоца, јер је не могуће
тачно унапред утврдити потребе за годину дана, због разноликости асортимана у оквиру
електроматеријала, као и евентуалне кварове који се могу догодити.

У _________________
Дана: ______________

Овлашћено лице:
М.П.

стр 11/18

______________________

Образац. 5/9
Наручилац: Српско народно позориштеУстанова 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;

Услови се доказују попуњавањем , печатирањем и потписивањем обрасца
Изјаве ( обр.6/9).
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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; 14/15; 68/15),
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број
_________________
2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из
документације за јавну набавку мале вредности број
__________________
М.П.

Потпис лица овлашћеног за
потписивање уговора:

________________________
13/18

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;14/15;68/15) 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-Установа културе од националног значаја,
поднео независно , без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _________________
Дана: ______________

Изјаву дао:

14/18
М.П.

______________________

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;14/15;68/15)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:
15/18
М.П.

______________________

Образац 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; 14/15;68/15), 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 в.д управника Зоран
Ђерић (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 –електроматеријал. Врста, количина и цена
робе, исказане су у спецификацији Купца и прихваћеној Понуди Продавца број:
______________ од ________2016.године.
Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог
Уговора.
Овај Уговор се закључује на одређено време у трајању од 1 (једне) године .
Члан 2.
Продавац ће вршити испоруку робе из члана 1. овог Уговора у складу са
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике, сукцесивно, у
периоду трајања овог Уговора.
Продавац се обавезује да ће с испоруку робе извршити на адресу Српског
народног
позоришта
у
року
од
________,
од
дана
пријема
_____________________ коју ће му Купац упутити.
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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.
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.
Обавезе наручиоца које доспевају у 2017. години ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години.
Члан 5.
Уговорена цена се може мењати, уколико се стекну услови. 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.
У случају да су се стекли услови за промену цене, Извршилац је обавезан да
поднесе Наручиоцу, у писменој форми, захтев за промену цена, са списком
услуга за које захтева промену цена, уз образложење.
Наручилац се обавезује да у року од 5 дана од дана пријема захтева, обавести
Извршиоца да ли прихвата промену цена односно да да сагласност на промену
цене.
Уколико су стране сагласне са променама цена, мора се закључити Анекс
уговора.
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке робе.
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.
Обавезе наручиоца које доспевају у 2017. години ће бити реализоване највише до
износа средстава која ће за те намене бити одобрена у тој буџетској години.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Добра које су предмет овог Уговора су оквирне потребе (у погледу врсте и
количине) Наручиоца за период трајања уговора од годину (једна год.) дана.
Наручилац задржава право корекције уговорених количина добара, у случају
измењених околности у пословању Наручиоца.
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Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облагационим односима.
Члан 9.
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 10.
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку
уговорну страну.
Уговор је закључен у Новом Саду, дана _______________године.

Продавац

Купац
в.д У п р а в н и к а
Зоран Ђерић

__________________
(заступник)
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