ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈН МВ 1.2.3/2017

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за јавну набавку:
Број: ................................. 18/3-4-2017
Датум:.................... 20.10.2017.године
Нови Сад

Број: ................................. 18/3-10-2017
Датум:.................... 30.10.2017.године

I ИЗМЕНЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услиге- Штампање каталога: „Историјски развој Алмашког
краја“
ред.број ЈНMВ 1.2.3/2017
БРОЈ КД: 18/3-6-2017 од 28.10.2017.године

- НОВА ВЕРЗИЈА УСКЛАЂЕНА СА ПРАВИЛНИКОМ О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И
ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР.86/15)

Позив и Конкурсну документација објављени на
ПЈН и интернет страници наручиоца:

28.10.2017.године

Рок за подношење понуда:

06.11.2017.године до 13 часова

Јавно отварање понуда:

06.11.2017.године у 14 часова

00

00

НАЧИНУ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
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ред. бр. ЈН МВ 1.2.3/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у
вези са Одлуком о покретању поступка број 18/3-3-2017 од 20.10.2017.године (ЈН МВ 1.2.3/2017),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Завода за заштиту споменика
културе града Новог Сада број 18/3-4-2017 од 20.10.2017.године
припремила је

I ИЗМЕНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услиге- Штампање каталога: „Историјски развој Алмашког краја“ ред.број ЈН
МВ 1.2.3/2017
БРОЈ КД: 01-25-VI/6-2016 од 03.08.2016.године
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку услиге- Штампање
каталога: „Историјски развој Алмашког краја“
Извршити измену конкурсне документације. Набавка објављена Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
28.10.2017. године.
1. У делу 3) Конкурсне документације, на страни 6/64
стоји

3)1)2) врста, техничке карактеристике (спецификације): услиге- Штампање каталога:
„Историјски развој Алмашког краја“

р.б

ОПИС ПОЗИЦИЈА

ј.м

количина

1
КАТАЛОГ Три века Алмашког краја
100
ФОРМАТ А4, обострани колор, папир 130 gr, gloss,повез кламер, 56 kom
страница, тираж 250 комада.
Припрема:
-Припрему за штампу ради наручилац. Наручилац доставља добављачу припреме графичке
прилоге у ПДФ формату. Добављач је дужан да изврши преглед припреме и да Наручиоцу
достави примедбе за тонску корекцију графичких прилога у року од 3 дана од дана достављања
припреме од стране Наручиоца. Наручилац је обавезан да у року од 3 дана достави
исправљене примедбе.
Сви наведени рокови не урачунавају се у уговорени рок, уговорени рок за штампање, почиње са
завршетком свих предходно припремљених радњи.

измена,треба да стоји
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р.б

ОПИС ПОЗИЦИЈА

ј.м

колич
ина

1

КАТАЛОГ Три века Алмашког краја
ФОРМАТ: 225x225(обрезано),штампа 4/4 , обострани колор, папир кунсдрук
130 gr, мат,повез кламер, 56 страница, корице:350gr биндакот,штампа: 4/0,
тираж 100 комада.

kom

100

Припрема:
-Комплетну графичку припрему за штампу доставља наручилац. Наручилац доставља добављачу
припреме графичке прилоге у ПДФ формату. Добављач је дужан да изврши преглед припреме и да
Наручиоцу достави примедбе за тонску корекцију графичких прилога у року од 3 дана од дана
достављања припреме од стране Наручиоца. Наручилац је обавезан да у року од 3 дана достави
исправљене примедбе.
Сви наведени рокови не урачунавају се у уговорени рок, уговорени рок за штампање, почиње са
завршетком свих предходно припремљених радњи.

2. У делу 7. Конкурсне документације на страни 37/64 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
стоји

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услиге- Штампање каталога: „Историјски развој Алмашког краја“
ред.број ЈН МВ 1.2.3/2017

р.б

назив робе

јед.мер
е

количи
на

јед.цена без п
дв-а

вредност
без пдв-а

2

3

4

5

6=4х5

1

пдв
у%

1

КАТАЛОГ Три века Алмашког краја
ФОРМАТ А4, обострани колор, папир
130 gr,
gloss,повез кламер, 56
страница, тираж 250 комада.

kom

100

х

=

Припрема:
-Припрему за штампу ради наручилац. Наручилац доставља добављачу припреме графичке прилоге у ПДФ формату.
Добављач је дужан да изврши преглед припреме и да Наручиоцу достави примедбе за тонску корекцију графичких
прилога у року од 3 дана од дана достављања припреме од стране Наручиоца. Наручилац је обавезан да у року од 3
дана достави исправљене примедбе.
Сви наведени рокови не урачунавају се у уговорени рок, уговорени рок за штампање, почиње са завршетком свих
предходно припремљених радњи.

измена,треба да стоји
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р.б

1

назив робе

јед.мер
е

количи
на

јед.цена без п
дв-а

вредност
без пдв-а

2

3

4

5

6=4х5

пдв
у%

1

КАТАЛОГ Три века Алмашког краја
ФОРМАТ 225x225, обострани колор,
папиркунсдрук130gr,мат,повез
кламер,56страница,корице:350gr
биндакот,штампа:4/0,тираж:100
комада.

kom

100

х

=

Припрема:
-Комплетну припрему за штампу доставља наручилац. Наручилац доставља добављачу припреме графичке прилоге у
ПДФ формату.
Добављач је дужан да изврши преглед припреме и да Наручиоцу достави примедбе за тонску
корекцију графичких прилога у року од 3 дана од дана достављања припреме од стране Наручиоца. Наручилац је
обавезан да у року од 3 дана достави исправљене примедбе.
Сви наведени рокови не урачунавају се у уговорени рок, уговорени рок за штампање, почиње са завршетком свих
предходно припремљених радњи.

Укупно без ...... % пдв-а *ако није у систему пдв-а, уписује исту вредност као за-УКУПНО без ПДВ
..........................................................................................................................................
пдв ...... % * уписује понуђач бројем вредност за пдв, ако није у систему пдв-а, уписује “нисам у систему пдв-а“ на месту за напомену,
*напомена (………..............................................................)………………………
Укупно са ....... % пдв -ом *ако није у систему пдв-а, уписује исту вредност као за-УКУПНО без
ПДВ
..........................................................................................................................................
Укупно без ..…. % пдв-а
*ако није у систему пдв-а, уписује исту вредност као за-УКУПНО без ПДВ
..........................................................................................................................................
*
пдв ..…. % уписује понуђач бројем вредност за пдв, ако није у систему пдв-а, уписује “нисам у систему пдв-а“ на месту за напомену
*напомена (………..............................................................)………………………
Укупно са ..…. % пдв -ом
………………..................................................
Укупно без … % пдв-ом и ..…% пдв-ом *ако није у систему пдв-а, уписује исту вредност као за-УКУПНО без ПДВ
..........................................................................................................................................
Укупно пдв-a и ..…% и пдв-a * уписује понуђач бројем вредност за пдв, ако није у систему пдв-а, уписује “нисам у
систему пдва “ на месту за напомену,

*напомена (………..............................................................)………………………
Укупно са … % пдв-ом и ..…% пдв-ом *ако није у систему пдв-а, уписује исту вредност као за-УКУПНО без ПДВ
..........................................................................................................................................

ПОНУЂАЧ
м.п. ___________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Измене Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама,
објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о иформацији о
измени текста конкурсне документације.
Понуђачи су обавезни да попуне:
ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услиге- Штампање каталога: „Историјски развој Алмашког краја“
ред.број ЈН МВ 1.2.3/2017

дат у измени конкурсне документације, у складу са спецификацијама. У
противном понуда ће се одбити као неприхватљива.
Евентуалне информације можете добити на телефоне: 021 6432–576, председник комисије
Вељко Новаковић, 021 431 – 211, локал 31, Број факса је 021 6431 – 198.
Комисија:
1. Вељко Новаковић, председник
2. Александра Зековић, члан
3. Мирослав Матић, члан

председник комисије
____________________
Вељко Новаковић
Доставити:
1. Портал јавних набавки
2. Сајт Завода
3. Архиви Завода

