Комисија за јавну набавку добара - Штампање монографије Земунско гробље,
број јавне набавке 11/15

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Дана 23.10.2015. године примљена је информација заинтресованог лица и у вези
са тим извршена је измена конкурсне документације за јавну набавку услуга - Штампање
монографије Земунско гробље, број јавне набавке 11/15.
Измене се односе на следеће ставке:
У поглављу IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, страна 4/26 мења се Количина и
опис услуга
Тираж:
Обим:
Формат:
Хартија табаци:
Корица:

Повез
Штампа
Штампа корица

500 примерака
224 стране + корице
230 x 297 мм
мат кунстдрук 150 гр
тврд повез с пресвлаком (мат пластификација)
лепенка 1,9мм
пресвлака за корице: констдрук 130гр
форзец : офсет 120 гр
тврд, табаци шивени концем
табака 1/1 црно бела, осим страна 57-73 колор, укључујући 57 и 73
колор; уколико улазе у табак и 42-44 колор.
4/0 са мат пластификацијом

У поглављу VIII МОДЕЛА УГОВОРА страна бр. 20/326 мења се члан 1
Наручилац поверава Извршиоцу штампање монографије Земунско гробље, обим: 224
страна + корице; тврд, табаци шивени концем, формат: 230 х 297 мм; хартија табаци: мат
кунстдрук 115 гр, корице – тврд повез с пресвлаком (мат пластификација); лепенка
1,9мм, пресвлака за корице: констдрук 130 гр, форзец : офсет 120 гр; штампа табака - 1/1
црно бела, осим страна 57 – 73, укључујући 57 и 73, уколико улазе у табак и 42 – 44,
штампа корица 4/0 са мат пластификацијом, припрема наручиоца, у тиражу од 500
примерака, у свему према Понуди бр. ________________ од ____________ године која је
саставни део овог Уговора и Одлуци Завода за заштиту споменика културе града
Београда о додели уговора бр. _______________ од _______________ године.
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ САДА ГЛАСЕ:
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности 1/3
ЈН бр. 11/15 – Штампање монографије Земунско гробље,
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА

III

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
ОПИС УСЛУГА

И

1.ВРСТА УСЛУГА
Штампање монографије Земунско гробље
2.КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3. КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
Предметна набавка обухвата услуге штампања монографије Земунско гробље у свему
према Техничкој спецификацији.
4. РОК ИСПОРУКЕ:
10 ( десет) дана од дана предаје материјала за штампу.
5. МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Завод за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14
IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1.КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
Тираж:
Обим:
Формат:
Хартија табаци:
Корица:

Повез
Штампа
Штампа корица

500 примерака
224 стране + корице
230 x 297 мм
мат кунстдрук 150 гр
тврд повез с пресвлаком (мат пластификација)
лепенка 1,9мм
пресвлака за корице: констдрук 130гр
форзец : офсет 120 гр
тврд, табаци шивени концем
табака 1/1 црно бела, осим страна 57-73 колор, укључујући 57 и 73
колор; уколико улазе у табак и 42-44 колор.
4/0 са мат пластификацијом

КВАЛИТЕТ
У складу са захтевима из техничке спецификације.
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач која испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности 2/3
ЈН бр. 11/15 – Штампање монографије Земунско гробље,
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА

VIII

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем
у Београду, Калемегдан 14, ПИБ: 101511252 Матични број: 07045719, Број рачуна: 840586664-07, Назив банке: Управа за трезор, Телефон: 32 87 557, Телефакс: 32 87 411, кога
заступа директор, Нела Мићовић дипл. археолог (у даљем тексту: Наручилац),
2.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
са седиштем у _________________, улица _______________________________________
ПИБ:______________________ Матични број:____________________________________
Број рачуна:_______________________ Назив банке:______________________________
Телефон:__________________________ Телефакс:________________________________
кога заступа ________________________________________________________________
(у даљем тексту: Извршилац),
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Штампање монографије Земунско гробље
Чл.1.
Наручилац поверава Извршиоцу штампање монографије Земунско гробље, обим:
224 страна + корице; тврд, табаци шивени концем, формат: 230 х 297 мм; хартија табаци:
мат кунстдрук 115 гр, корице – тврд повез с пресвлаком (мат пластификација); лепенка
1,9мм, пресвлака за корице: констдрук 130 гр, форзец : офсет 120 гр; штампа табака - 1/1
црно бела, осим страна 57 – 73, укључујући 57 и 73, уколико улазе у табак и 42 – 44,
штампа корица 4/0 са мат пластификацијом, припрема наручиоца, у тиражу од 500
примерака, у свему према Понуди бр. ________________ од ____________ године која је
саставни део овог Уговора и Одлуци Завода за заштиту споменика културе града
Београда о додели уговора бр. _______________ од _______________ године.
Чл.2.
Уговорне стране су се споразумеле да цена штампања монографије Земунско
гробље из чл.1 овог Уговора износи ________________ динара (словима:
________________________________________________________, без ПДВ-а (за тираж
500
примерака
–
_____________
динара
по
примерку),
односно
________________________ динара (словима: __________________________________) са
ПДВ-ом.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати наведену цену на следећи начин:
Рок плаћања је по завршетку услуге штампања - 45 дана, од дана пријема фактуре,
на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуге.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности 3/3
ЈН бр. 11/15 – Штампање монографије Земунско гробље,
ИЗМЕЊЕНА СТРАНА

