МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.2/2019-по партијама

Централа музеја: (021)6433-145;6433-613, Водичка служба:(021) 6433-145;(021) 6433-613 e-mail:muzejgrada.ns@gmail.com

БРОЈ/NUMBER: 01-107-3/10-2019

ДАТУМ/DATE:25.03.2019.година

I ИЗМЕНЕ
за јавну набавку услуга- Штампања часописа и публикација-по партијама
Партија 1 – Услуге штампања публикације МГНС
Партија 2 – Штампање каталога изложби, публикација и водича за децу
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.2/2019-по партијама
БРОЈ КД: 01-107-3/6-2019 од 21.03.2019.године

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

21.03.2019.године

Рок за подношење понуда:
Јавно отварање понуда:

29.03.2019.године до 13:00 сати
29.03.2019.године у 14:00 сати
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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 01-107-3/3-2019 од 18.03.2019.године (ЈНМВ 1.2.2/2019)
-Комисија за јавну набавку образована Решењем Овлашћеног лица за заступање МУЗЕЈА
ГРАДА НОВОГ САДА,ПЕТРОВАРАДИН
број 01-107-3/4-2019 од
18.03.2019.године (ЈНМВ
1.2.2/2019)
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку услуга- Штампања часописа и публикација-по партијама
Партија 1 – Услуге штампања публикације МГНС
Партија 2 – Штампање каталога изложби, публикација и водича за децу
-МАЛА ВРЕДНОСТ-ЈН МВ 1.2.2/2019-по партијама-МАЛА ВРЕДНОСТ-(ЈНМВ 1.2.2/2019)
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку услуга- Штампања
часописа и публикација-по партијама
Партија 1 – Услуге штампања публикације МГНС
Партија 2 – Штампање каталога изложби, публикација и водича за децу
Извршити исправку у тексту. Набавка објављена
Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.museumns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
21.03.2019.године
Комисија је уочила штампарску грешку у конкурсној документацији у називу партије 1, и
сходно томе врши исправку и измену конкурсне документације

1. У Конкурсне документације ,
стоји
-Партија 1 – Услуге штампања публикације МГНС

Пун назив набавке
-услуга- Штампања часописа и публикација-по партијама
Партија 1 – Услуге штампања публикације МГНС,Партија 2 – Штампање каталога изложби,
публикација и водича за децу

врши се измена и треба да стоји
-Партија 1 – Штампање Годишњака МГНС,
Пун назив набавке-исправљен
услуга- Штампања часописа и публикација-по партијама, Партија 1 – Штампање Годишњака
МГНС, Партија 2 – Штампање каталога изложби, публикација и водича за децу
Комисија је формирала нове обрасце понуде
Штампање Годишњака МГНС

и техничке спецификације за Партију 1 -
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Тврђава број 4, Петроварадин
ред. бр. ЈН МВ 1.2.2/2019-по партијама

Партија 1 – Штампање Годишњака МГНС,
р.б
1

ОПИС ПОЗИЦИЈА

ј.м

количина

Штампање Годишњака МГНС
ОБИМ 320 страница + корице
ФОРМАТ 210 × 297 mm
ПАПИР ТАБАЦИ 115 gr мат кунстдрук
ПАПИР КОРИЦЕ 250 gr биндекот
ШТАМПА ТАБАЦИ 4/4
ШТАМПА КОРИЦЕ 4/0
ПЛАСТИФИКАЦИЈА КОРИЦА
мат пластификација 1/0
ПОВЕЗ броширан, шивено концем
дизајн и припрема за штампу: ... штампарија
-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
5 дана од дана достављања припреме од стране Наручиоца.
Наручилац је обавезан да у року од 3 дана достави исправљене
примедбе. Добављач је дужан да изврши завршну припрему за
штампу корица књиге.
Сви наведени рокови урачунавају се у уговорени рок, и морају све
радње бити извршене у уговореном року за штампање књиге.

kom

300,00
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга-Услуга- Штампања часописа и публикација-по партијама,

за партију 1
Партија 1 – Штампање Годишњака МГНС
р.б

1

ОПИС ПОЗИЦИЈА

ј.м

количи
на

јед.цен
без пдв-a

укупно без пдвa

пдв
у%

ОБИМ 320 страница + корице
ФОРМАТ 210 × 297 mm
ПАПИР ТАБАЦИ 115 gr мат
кунстдрук
ПАПИР КОРИЦЕ 250 gr биндекот
ШТАМПА ТАБАЦИ 4/4
ШТАМПА КОРИЦЕ 4/0
ПЛАСТИФИКАЦИЈА КОРИЦА
мат пластификација 1/0
ПОВЕЗ броширан, шивено
концем
дизајн и припрема за штампу: ...
штампарија

kom

300,00

УКУПНО БЕЗ ........%попуњава понуђач

х

=

ПДВ –а

ПДВ ........% попуњава понуђач:
УКУПНО СА ........% попуњава понуђач ПДВ -oм:

ПОНУЂАЧ
м.п. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Измене и допуне 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 и допуни текста конкурсне документације.
Понуђачи су дужни ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ за Партија 1 – Штампање
Годишњака МГНС, доставе попуњен и оверен из ове измене, ТАБЕЛАРНИ ДЕО
ПОНУДЕ из конкурсне документације не примењив је ради насталих измена.
Ако добављач не достави понуду на измењеном обрасцу ТАБЕЛАРНИ ДЕО
ПОНУДЕ за Партија 1 – Штампање Годишњака МГНС, понуда ће бити одбије
ради битних недостатака.
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 служ. за јавн.наб, председник

2.

Јасна Ђерманов дипл правник, члан

3. Ивана Јовановић Гудурић, члан

председник комисије
Вељко Новаковић
Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Музеја
Архиви
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