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МУЗИЧКА ШКОЛА
«ИСИДОР БАЈИЋ»
НОВИ САД
ЊЕГОШЕВА 9
Дел.број: 277
Д а т у м: 18. 11. 2019.г.

На основу члана 39. Став 1, Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број
124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности од 13.
11. 2019.г., дел. бр. 275, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад (у даљем тексту:
Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са Конкурсном
документацијом за доделу јавне набавке мале вредности:
НАБАВКА ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 1,

Материјал за

образовање (за стручно веће дувача и соло-певача)
I - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Предмет јавне набавке је набавка: материјалa за образовање, партија бр. 1.,

Материјал за образовање (за стручно веће дувача и соло-певаче)
2. Понуда мора да буде у целини припремљена у складу са Конкурсном документацијом и
понуђач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности, из чл. 75, став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр.
124/12,14/15, 68/15).
3. Понуђач је дужан да у понуди наведе цену изражену искључиво у динарима (РСД), и у
крајњем износу искључиво са ПДВ-ом. Цена се изражава бројем и словима. У случају
неслагања меродавна је она цена написана словима. Понуђена цена је фиксна и не
може се мењати.
4. Конкурсна документација се може преузети радним даном од 9,00 до 14,00 часова у
секретаријату Наручиоца на адреси – Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад, 21000
Нови Сад, Његошева 9 или на Порталу јавних набавки.
5. Понуда се подноси на српском језику.
6. Понуда са одговарајућом документацијом се подноси препорученом поштом на адресу
Наручиоца: Музичка школа „Исидор Бајић“ 21000 Нови Сад, Његошева 9, Нови Сад или
лично у секретаријату Школе.
7. Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком-понуда по јавној
набавци мале вредности од 13. 11. 2019.год., дел.бр. 275 за набавку-материјала за
образовање, партија бр. 1., Материјал за образовање (за стручно веће дувача и

соло-певача) са назнаком „не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив
Понуђача, адресу, број телефона, као и име особе за контакт.
8. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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9. Неопходно је да Понуђач испуњава услове из члана 75., став 1, Закона о јавним
набавкама (Службени гласник РС,број 124/12,14/15, 68/15), што доказује фотокопијама
одговарајућих докумената и изјавама у складу са конкурсном документацијом.
10. Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
11. Рок за достављање понуда је 30. 11. 2019. год. до 12,оо часова.
12. Благовремена је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
13. Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима са назнаком да
су поднете неблаговремено.
14. Одоварајућа понуда је она која је благовремена и која садржи све што се тражи
конкурсном документацијом.
15. Прихватљива је понуда која је благовремена, одговарајућа и за коју је после отварања
понуда, а на основу прегледа, утврђено да испуњава услове из чл. 75., став 1 Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
16. Рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од дана отварања
понуда.
17. Избор најповољније понуде ће се извршити на основу критеријума економски
најповољније понуде, а према условима из конкурсне документације.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
1. Отварање понуда ће се обавити од стране Комисије за јавну набавку дана 30. 11.
2019. године у 13.00 часова у просторијама Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови
Сад, Његошева 9.
2. Поступак отварања понуда јавне набавке мале вредности је јаван.
3. Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени
представници понуђача, који су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији
за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача,
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.
4. Записник о отварању понуда потписују сви присутни представници Понуђача и
чланови Комисије за јавну набавку, након завршеног поступка отварања понуда.
Комисија за јавну набавку, по решењу Наручиоца
од 13. 11. 2019.г., дел.бр.276
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II- УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ-ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 1, Материјал за образовање (за стручно веће

дувача и соло-певача)
1. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде
Понуду треба читко попунити и исту треба да потпише овлашћено лице Понуђача.
Потпис и параф треба да буду оверени печатом Понуђача.
2. Вредности у понуди
Вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
3. Језик понуде
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском
језику.
4. Подаци о обавезној садржини понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде и сви докази тражени конкурсном
документацијом и то:
4.1. Извод из регистра надлежног органа, да је уписан у одговарајући регистар-доказује се
неовереном копијом или Изјавом понуђача, на одговарајућем обрасцу који је
саставни део конкурсне документације;
4.2. Доказ да понуђач није кривично осуђиван у смислу чл. 75, став 1, тачка 2 Закона о
јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/12,14/15,68/15)- доказује се потврдом
надлежног суда (не старијом од 2 месеца од дана отварања понуде), или Изјавом
понуђача, на одговарајућем обрасцу који је саставни део конкурсне документације;
4.3. Доказ да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији-доказује се копијом потврде одговарајућег органа (не старијом од 2
месеца од дана отварања понуда) или Изјавом понуђача, на одговарајућем обрасцу
који је саставни део конкурсне документације.
4.4. Доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом-доказује
се фотокопијом такве дозволе, ако је предвиђена;
4.5. Изјава понуђача о независној понуди, на одговарајућем обрасцу који је саставни део
конкурсне документације;
4.6. Потписан и печатом оверен Модел уговора о набавци чиме Понуђач потврђује да је
сагласан са моделом уговора.
4.7. Понуђач је дужан да све обрасце читко попуни, потпише од стране овлашћеног лица и
печатом овери.
5. Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач доставља само једну понуду у писаном облику. Ако Понуђач достави више понуда,
све понуде тог Понуђача биће одбијене као неисправне.
6. Рок важења понуде
Рок важења понуда је 60 дана од дана отварања понуда.
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7. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Критеријуми:

1. Понуђена цена:
2. Услови плаћања:
3. Рок и место испоруке:

70 пондера
20 пондера
10 пондера
---------------100 пондера

8. Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања
образаца
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити
у неовереним фотокопијама.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише.
9. Рок у коме ће се приступити закључењу уговора
Наручилац ће позвати Понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да приступи
закључењу уговора у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.
У случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
10. Захтев за заштиту права понуђача
Рок и начин подношења захтева за заштиту права Понуђача прописан је чланом 149.
Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све
прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.
III - КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Избор најповољније понуде вршиће се у складу са критеријумом економски
најповољнија понуда, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник
РС, број 124/12,14/15,68/15) који се заснива на следећим елементима критеријума:
1. Понуђена цена:
70 пондера
2. Услови плаћања:
20 пондера
3. Рок и место испоруке:
10 пондера
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Најнижа понуђена цена носи 70 пондера.
Број пондера за цену већу од најниже израчунава се по формули:
НЦ х 70
БП = -----------ЦП
БП – број пондера који добија понуђач
НЦ – најнижа понуђена цена
ЦП – цена коју је понудио понуђач
2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера:
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2.1. плаћање у року од 45 дана-20 пондера
2.2. плаћање у року од 30 дана-10 пондера
2.3. плаћање у року од 10 дана- 5 пондера
3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Максималан број пондера за овај услов је:10 пондера:
3.1. испорука 1 дан по поруџбини, на адресу купца- 10 пондера
3.2. испорука 2 дана по поруџбини, на адресу купца- 5 пондера
3.3. испорука 7 дана, по поруџбинина адресу купца- 2 пондера
IV- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ:

ПАРТИЈА БР. 1.Материјал за образовање (за стручно веће дувача и солопеваче)

Duvači

Solo
pevači

DOBRA
Trske za alt saksofon 3, Vandoren SR213 ili slične
Tradicional trske za tenor saksofon 3, Vandoren SR 223 ili
slične
Trske za bariton saksofon 3, Vandoren ili slične
Torba za bariton saksofon, mekana, nepropusna,
tapacirana, sa leđnim kaiševima
Ligatura (mašinica) za bariton saksofon
Vandoren usnik za klarinet BD5 ili sličan
Vandoren V12 trski za klarinet broj 3 ½ ili slične
Pisak za fagot, oblikovan, srednje tvrdoće
Torba za fagot, sa kaiševima kao za ranac, stabilne cevne
konstrukcije; mekano tapacirana za optimalnu zaštitu;
nepropusna; marke Thoman ili druge, odgovarajućeg
kvaliteta.
Usnik za hornu Aleksandar 9
Usnik za hornu Aleksandar 8
Stalak za note sa tronožnim postoljem, teleskopskim
podešavanjem visine postolja u crnoj boji, od bar 1380 mm
maksimalne visine. Lagan i praktičan stalak sa čvrstom
pločom. Pogodan kako za školski uzrast tako i za
profesionalne orkestarske svirače. Napravljen od čvrstog
aluminijuma.
Preporučena marka je Adam Hall SMS11 PRO ili slična.
Lampica za notni stalak

1 kutija
2 kutije
1 kutija
1
1
2
3
15 kom.
1

1 kom.
1 kom.
6 kom.

2 kom.
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V-ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ:

ПАРТИЈА БР. 1.Материјал за образовање (за стручно веће дувача и солопевача)

Назив понуђача:

_____________________________________________
_____________________________________________

Адреса:

_____________________________________________

Број и датум понуде:

________________________________

Лице овлашћено за
потписивање уговора:

________________________________

Особа за конктакт:

______________________________________

Износи се уписују бројем и словима. У случају неслагања меродаван је износ уписан
словима.
На основу јавног позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности,
достављамо Наручиоцу следећу
ПОНУДУ број _________.
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I.
-КРИТЕРИЈУМ ЦЕНА- попунити рубрике:
Максималан број пондера за овај критеријум је: 70 пондера

DOBRA
Duvači

Solo
pevači

Cena sa
PDV-om

Trske za alt saksofon 3, Vandoren SR213 ili slične
Tradicional trske za tenor saksofon 3, Vandoren SR 223 ili
slične
Trske za bariton saksofon 3, Vandoren ili slične
Torba za bariton saksofon, mekana, nepropusna,
tapacirana, sa leđnim kaiševima
Ligatura (mašinica) za bariton saksofon
Vandoren usnik za klarinet BD5 ili sličan
Vandoren V12 trski za klarinet broj 3 ½ ili slične
Pisak za fagot, oblikovan, srednje tvrdoće
Torba za fagot, sa kaiševima kao za ranac, stabilne cevne
konstrukcije; mekano tapacirana za optimalnu zaštitu;
nepropusna; marke Thoman ili druge, odgovarajućeg
kvaliteta.
Usnik za hornu Aleksandar 9
Usnik za hornu Aleksandar 8
Stalak za note sa tronožnim postoljem, teleskopskim
podešavanjem visine postolja u crnoj boji, od bar 1380 mm
maksimalne visine. Lagan i praktičan stalak sa čvrstom
pločom. Pogodan kako za školski uzrast tako i za
profesionalne orkestarske svirače. Napravljen od čvrstog
aluminijuma.
Preporučena marka je Adam Hall SMS11 PRO ili slična.
Lampica za notni stalak

Cena bez
PDV-a

1 kutija
2 kutije
1 kutija
1
1
2
3
15 kom.
1

1 kom.
1 kom.
6 kom.

2 kom.

Ukupno cena sa PDV:_______________.
Ukupno cena bez PDV:______________.
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2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера-понуђач заокружује редни број
варијанте коју нуди:
2.1. плаћање у року од 45 дана-20 пондера
2.2. плаћање у року од 30 дана-10 пондера
2.3. плаћање у року од 10 дана- 5 пондера
3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Максималан број пондера за овај услов је:10 пондера-понуђач заокружује редни број
варијанте коју нуди:
3.1. испорука 1 дан по поруџбини, на адресу купца- 10 пондера
3.2. испорука 2 дана по поруџбини, на адресу купца- 5 пондера
3.3. испорука 7 дана, по поруџбини на адресу купца-2 пондера
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
је:
Понуђач:
_______________________________________ РЕГИСТРОВАН
КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР.

Датум: _______________
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

__________________________________

____________________________________

М.П.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
је:
Понуђач:

_______________________________________

поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или другим
заинтересованим лицима.

Датум: _______________
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

__________________________________

____________________________________

М.П.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавам услов из чл. 75 став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РС,бр.124/12,14/15,68/15), у погледу некажњавања.

Дана:_________________,
__________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица:
____________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
ми није изречена мера забране обављања делатности у смислу чл. 75, став 2
Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр. 124/12, 14/15, 68/15)

Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
__________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА JE ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ У СКЛАДУ
СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
сам измирио доспеле порезе и доприносе у складу са прописима Републике
Србије, чл. 75 став 1 тачка 4 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр.
124/12, 14/15, 68/15)

Дана:_________________,

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
__________________________
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

________________________________________________________

Адреса:

__________________________________________________________

Матични број:

______________________________

ПИБ:

______________________________

Одговорно лице - директор:

_____________________________________

Особа за контакт:

_________________________________________________

Телефон:

_____________________________________

Факс:

_____________________________________

Текући рачун:

_____________________________________

е-маил адреса:

______________________________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________________________
Датум: ________________________
(М.П.)

________________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 1. Материјал за образовање (за стручно веће дувача и
соло-певача)
Уговор је закључен дана: ___________. године у Новом Саду између:
1. НАРУЧИОЦА: Музичке школе «Исидор Бајић» Нови Сад, Његошева број 9,
матични број: 08066922, ПИБ 102028953, коју заступа мр Радмила Ракин Мартиновић,
директор Школе, (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и
2. ПОНУЂАЧА:________________________ коју заступа овлашћено лице (у даљем
тексту: ПОНУЂАЧ) у свему како следи:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12,14/15,68/15), а на основу позива за јавну набавку мале вредности спровео
поступак јавне набавке:набавка материјала за образовање,партија бр.1. Материјал за
образовање (за стручно веће дувача и соло-певача).
- да је Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности извршио прикупљање понуда
за јавну набавку мале вредности:набавка материјала за образовање, партија бр.1.Материјал
за образовање (за стручно веће дувача и соло-певача)
-да је Понуђач доставио Понуду која је заведена код Наручиоца под бројем:______,
од____________ године;
- да је Наручилац Одлуком број:____, од _________ године изабрао Понуђача као
најповољнијег понуђача за извршење набавке мале вредности: набавка материјала за
образовање,партија бр.1. Материјал за образовање (за стручно веће дувача и соло-певаче).
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка мале вредности: набавка материјала за
образовање,партија бр.1. Материјал за образовање (за стручно веће дувача и соло-певача)
Члан 3.
Цена набавке из чл. 2 овог уговора износи_________________,дин. са ПДВ-ом.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да обавезу из члана 2. овог Уговора изврши у свему са
понудом од _________.г., дел.бр._________________.
Члан 5.
Саставни део овог Уговора чине:
1. Понуда Понуђача број:___ од_________ године.
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Члан 6.
На све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе важећих закона.
Члан 7.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог Уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спор између Наручиоца и Понуђача не буде решен споразумно, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 9.
Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) примерка
припада Понуђачу, а 2 (два) примерка задржава Наручилац за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ

ПОНУЂАЧ:

:

___________________________
Проф.мр Радмила Ракин Мартиновић

МП

____________________________
потпис овлашћеног лица
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
ПАРТИЈА БР. 2
Материјал за образовање-(за стручно веће гудача, полиинструментално,
клавир џез и хармоника )

I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

III

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДE

IV

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ

V

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ
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МУЗИЧКА ШКОЛА
«ИСИДОР БАЈИЋ»
НОВИ САД
ЊЕГОШЕВА 9
Дел.број: 277
Д а т у м:. 18. 11. 2019.г.

На основу члана 39. Став 1, Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број
124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности од 09. 11.
2018.г., дел. бр. 96, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад (у даљем тексту:
Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са Конкурсном
документацијом за доделу јавне набавке мале вредности:

Материјал за
образовање (за стручно веће гудача, полиинструментално, клавир, џез и
хармоника)
НАБАВКА ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР.2 .

I - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Предмет јавне набавке је набавка: материјалa за образовање,партија бр. 2., Материјал за

образовање (за стручно веће гудача, полиинструментално, клавир, џез и хармоника)
2. Понуда мора да буде у целини припремљена у складу са Конкурсном документацијом и
понуђач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности, из чл. 75, став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр.
124/12),14/15, 68/15).
3. Понуђач је дужан да у понуди наведе цену изражену искључиво у динарима (РСД), и у
крајњем износу искључиво са ПДВ-ом. Цена се изражава бројем и словима. У случају
неслагања меродавна је она цена написана словима. Понуђена цена је фиксна и не може се
мењати.
4. Конкурсна документација се може преузети радним даном од 9,00 до 14,00 часова у
секретаријату Наручиоца на адреси – Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад, 21000 Нови
Сад, Његошева 9 или на Порталу јавних набавки.
5. Понуда се подноси на српском језику.
6. Понуда са одговарајућом документацијом се подноси препорученом поштом на адресу
Наручиоца: Музичка школа „Исидор Бајић“ 21000 Нови Сад, Његошева 9, или лично у
секретаријату Школе.
7. Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком-понуда по јавној набавци
мале вредности од 13. 11. 2019.год., дел.бр. 275, за набавку-материјала за образовање,партија
бр. 2., Материјал за образовање (за стручно веће гудача, полиинструментално, клавир, џез и
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хармоника), са назнаком „не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив
Понуђача, адресу, број телефона, као и име особе за контакт.
8. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
9. Неопходно је да Понуђач испуњава услове из члана 75., став 1, Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС,број 124/12,14/15, 68/15), што доказује фотокопијама одговарајућих
докумената и изјавама у складу са конкурсном документацијом.
10. Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
11. Рок за достављање понуда је 30. 11. 2019. год. до 12,оо часова.
12. Благовремена је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву
за подношење понуда.
13. Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима са назнаком да су поднете
неблаговремено.
14. Одоварајућа понуда је она која је благовремена и која садржи све што се тражи конкурсном
документацијом.
15. Прихватљива је понуда која је благовремена, одговарајућа и за коју је после отварања
понуда, а на основу прегледа, утврђено да испуњава услове из чл. 75., став 1 Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
16. Рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од дана отварања
понуда.
17. Избор најповољније понуде ће се извршити на основу критеријума економски најповољније
понуде, а према условима из конкурсне документације.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
1.Отварање понуда ће се обавити од стране Комисије за јавну набавку дана 30. 11. 2019.
године у 13.45 часова у просторијама Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад,
Његошева 9.
2.Поступак отварања понуда јавне набавке мале вредности је јаван.
3.Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници
понуђача, који су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку
доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној
форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица Понуђача.
4.Записник о отварању понуда потписују сви присутни представници Понуђача и чланови
Комисије за јавну набавку, након завршеног поступка отварања понуда.
Комисија за јавну набавку, по решењу Наручиоца
од 13. 11. 2018.г., дел.бр. 276
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II
- УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ-ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 2, Материјал за образовање (за стручно веће гудача,

полиинструментално, клавир, џез и хармоника)
1. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде
Понуду треба читко попунити и исту треба да потпише овлашћено лице Понуђача.
Потпис и параф треба да буду оверени печатом Понуђача.
2. Вредности у понуди
Вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
3. Језик понуде
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском језику.
4. Подаци о обавезној садржини понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде и сви докази тражени конкурсном
документацијом и то:
4.1. Извод из регистра надлежног органа, да је уписан у одговарајући регистар-доказује се
неовереном копијом или Изјавом понуђача, на одговарајућем обрасцу који је саставни део
конкурсне документације;
4.2. Доказ да понуђач није кривично осуђиван у смислу чл. 75, став 1, тачка 2 Закона о јавним
набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/12,14/15,68/15)- доказује се потврдом надлежног суда
(не старијом од 2 месеца од дана отварања понуде), или Изјавом понуђача, на
одговарајућем обрасцу који је саставни део конкурсне документације;
4.3. Доказ да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији-доказује се копијом потврде одговарајућег органа (не старијом од 2 месеца од
дана отварања понуда) или Изјавом понуђача, на одговарајућем обрасцу који је саставни
део конкурсне документације.
4.4. Доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом-доказује се
фотокопијом такве дозволе, ако је предвиђена;
4.5. Изјава понуђача о независној понуди, на одговарајућем обрасцу који је саставни део
конкурсне документације;
4.6. Потписан и печатом оверен Модел уговора о набавци чиме Понуђач потврђује да је
сагласан са моделом уговора.
4.7. Понуђач је дужан да све обрасце читко попуни, потпише од стране овлашћеног лица и
печатом овери.
5. Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач доставља само једну понуду у писаном облику. Ако Понуђач достави више понуда, све
понуде тог Понуђача биће одбијене као неисправне.
6. Рок важења понуде
Рок важења понуда је 60 дана од дана отварања понуда.
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7. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
Критеријуми:

1. Понуђена цена:
2. Услови плаћања:
3. Рок и место испоруке:

70 пондера
20 пондера
10 пондера
---------------100 пондера

8. Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања образаца
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у
неовереним фотокопијама.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом
и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду
у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише.
9. Рок у коме ће се приступити закључењу уговора
Наручилац ће позвати Понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да приступи
закључењу уговора у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.
У случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
10. Захтев за заштиту права понуђача
Рок и начин подношења захтева за заштиту права Понуђача прописан је чланом 149. Закона о
јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе
из члана 151. Закона о јавним набавкама.
III - КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Избор најповољније понуде вршиће се у складу са критеријумом економски најповољнија
понуда, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број
124/12,14/15,68/15) који се заснива на следећим елементима критеријума:
1. Понуђена цена:
70 пондера
2. Услови плаћања:
20 пондера
3. Рок и место испоруке:
10 пондера
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Најнижа понуђена цена носи 70 пондера.
Број пондера за цену већу од најниже израчунава се по формули:
НЦ х 70
БП = -----------ЦП
БП – број пондера који добија понуђач
НЦ – најнижа понуђена цена
ЦП – цена коју је понудио понуђач
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2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера:
2.1. плаћање у року од 45 дана-20 пондера
2.2. плаћање у року од 30 дана-10 пондера
2.3. плаћање у року од 10 дана- 5 пондера
3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Максималан број пондера за овај услов је:10 пондера:
3.1. испорука 1 дан по поруџбини, на адресу купца- 10 пондера
3.2. испорука 2 дана по поруџбини, на адресу купца- 5 пондера
3.3. испорука 7 дана, по поруџбинина адресу купца-2 пондера
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IV- СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ:

Gudači

Harfa

Gitara
Udarači

Klavir

Jazz

Futrola za violončelo ¼
Futrola za violončelo ½
Futrola za violončelo ¾
Gudalo za kontrabas
Postolje za violončelo
Koncertna harfa e-žica, br. 15 iz treće oktave
Koncertna harfa cela 4. oktava
Keltska (renesansna) harfa C2 (no.10, najlon),
Natural gut strins, Firma bow brand, ili
odgovarajuća
Keltska (renesansna) harfa C3 (no.16, gut)
Natural gut strins, Firma bow brand, ili
odgovarajuća
Keltska (renesansna) harfa cela 4. oktava
Natural gut strins, Firma bow brand.ili odgovarajuća
Žice za gitaru
Luthier L-30 medium-hard tension classic strings ili
odgovarajuća
Hayman timpanske palice:
TM-20
TM-202
TM-5
TM-7
TM-8
sve puta jedan par!
Hayman ksilofonske palice:
XM-12
XM-13
XM-14
XM-17
XM-5
ili druge odgovarajuće.

4 kom.
4 kom.
4 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 komplet
1 kom.

Set transportnih točkića
Flicevi za mehaniku 1,2 mm
Flicevi za mehaniku, 1,5 mm
Flicevi za mehaniku 2 mm
2 x žice za šestožičani bas "Nickel Roundwound
Coated" (030-040-060-080-100-125) i
3 x žice za petožičani bas "Nickel Roundwound
Coated" (040-060-080-100-120).

1 set
po 1 pakovanje od
svake dimenzije

1 kom.

1 komplet
10 kompleta

po 1 par od svakog
modela

3 kompleta
3 kompleta
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Pезервни делови за Achat, Saphir,
Romance und Cassotto моделе
ХАРМОНИКЕ

Stücke
(количина):

Foto (фотографија):
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1. Tastenkeile/Spannkeile – клинови
за дирке дисканта

2. Gummikoppel – гумена веза за
дирке дисканта

3. Weltmeister Balgschoner 120 Bass
– schwarz
(Weltmeister штитник за мех, за
хармонике од 120 басова –
црни)

4. Rändelschraube M3 x 10 für
Diskantverdeck
(шраф M3 x 10 за поклопац
дисканта)

10 Stücke
(10 комада)

10 Stücke
(10 комада)

2 Stücke
(2 комада)

10 Stücke
(10 комада)

5. Filzringe 10mm für Rändelschraube
10 Stücke
(прстенови од филца 10 мм, за
(10 комада)
шрафове поклопца дисканта)

6. Weltmeister Balgeckenschoner
R12 Standard
(Weltmeister метални углови за
мех, R12 стандардни)

7. Rändelschraube M3 x 10 für
Diskantverdeck
(шраф M3 x 10 за поклопац
дисканта)

20 Stücke
(20 комада)

10 Stücke
(10 комада)

8. Filzringe 10mm für Rändelschraube
10 Stücke
(прстенови од филца 10 мм, за
(10 комада)
шрафове поклопца дисканта)
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9. Weltmeister Balgeckenschoner
R12 Standard
(Weltmeister метални углови за
мех, R12 стандардни)

20 Stücke
(20 комада)

НАЗИВ АРТИКЛА
1. Thomann 45 Pro Accordion Strap XS BK (каишеви за хармонике) или
одговарајуће
 велишина: XS
 материјал: природна кожа - црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 дужина каищева: 61 - 76 цм
 щирина каищева: 4.5 цм
 боја: црна
2. Thomann 60 Pro Accordion Strap S BK (каишеви за хармонике) или
одговарајуће
 велишина: S
 материјал: природна кожа – црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 дужина каищева: 82 – 87 цм
 щирина каищева: 6 цм
 боја: црна

КОЛИЧИНА
6 пари

6 пари
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Thomann Bass Strap 72 / 80 bass (бас каищ за хармонике) или
одговарајуће
 за хармонике од 72 и 80 басова
 материјал: природна кожа – црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 щирина: 65 мм
4. Thomann Bass Strap 120 bass (бас каищ за хармонике) или одговарајуће
 за хармонике од 120 басова
 материјал: природна кожа – црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 ширина: 65 мм
5. Thomann Guard for Accordion Stripes или одговарајуће
(Elastic Buckle Protection for Accordion Straps/заштита за копче на
каишевима)
3.

6 комада

6 комада

40 пари

 боја: црна

Thomann Pro Accordion Bag 96 (ранац за хармонике) или одговарајуће
 материјал: cordura
 10 мм тапацирунга и додатних 10 мм тврде пене
 димензије (укљушујући прищивени чеп са спољне стране):
приближно 51,5 x 23 x 45 цм (щирина x дубина x висина)
 боја: црна
 Made in Italy
7. Thomann Pro Accordion Bag 120 (ранац за хармонике) или одговарајуће
 материјал: cordura
 10 мм тапацирунга и додатних 10 мм тврде пене
 димензије (укљушујући прищивени чеп са спољне стране):
приближно 55 x 25 x 48 cm (щирина x дубина x висина)
 боја: црна
 Made in Italy
6.

1 комад

1 комад
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V-ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ: Материјал за образовање (за стручно веће

гудача, полиинструментално, клавир, џез и хармоника)
Назив понуђача:

_____________________________________________
_____________________________________________

Адреса:

_____________________________________________

Број и датум понуде:

________________________________

Лице овлашћено за
потписивање уговора:

________________________________

Особа за конктакт:

______________________________________

Износи се уписују бројем и словима. У случају неслагања меродаван је износ уписан словима.
На основу јавног позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности, достављамо
Наручиоцу следећу
ПОНУДУ број _________.
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-КРИТЕРИЈУМ ЦЕНА- попунити рубрике:
Максималан број пондера за овај критеријум је: 70 пондера

dobra
Gudači

Harfa

Gitara
Udarači

Klavir

Futrola za violončelo ¼
Futrola za violončelo ½
Futrola za violončelo ¾
Gudalo za kontrabas
Postolje za violončelo
Koncertna harfa e-žica, br. 15 iz treće
oktave
Koncertna harfa cela 4. oktava
Keltska (renesansna) harfa C2 (no.10,
najlon),
Natural gut strins, Firma bow brand, ili
odgovarajuća
Keltska (renesansna) harfa C3 (no.16,
gut)
Natural gut strins, Firma bow brand, ili
odgovarajuća
Keltska (renesansna) harfa cela 4.
oktava
Natural gut strins, Firma bow brand.ili
odgovarajuća
Žice za gitaru
Luthier L-30 medium-hard tension
classic strings ili odgovarajuća
Timpanske palice
Modeli
PSH0
PSH1
PSH2
Ksilofonske palice
Modeli
XS25T
XS25H
XPM1
XPM2
Set transportnih točkića
Flicevi za mehaniku 1,2 mm

Cena sa
pdv-om

Cena bez
pdv-a

4 kom.
4 kom.
4 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 komplet
1 kom.

1 kom.

1 komplet

10 kompleta

po 1 par od
svakog
modela

1 set
po 1
31

Flicevi za mehaniku, 1,5 mm
Flicevi za mehaniku 2 mm
Jazz

Žice za bas gitaru, Elixir nanoweb
Super Light
Žice za bas gitaru, petožični bas
D’Addario Super Light, ili
odgovarajuća

pakovanje od
svake
dimenzije
3 kompleta
3 kompleta
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Pезервни делови за Achat,
Saphir, Romance und
Cassotto моделе
ХАРМОНИКЕ

Stücke
Foto (фотографија):
(количина):

Cena sa
PDV-om

Cena bez
PDV-a
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1.Tastenkeile/Spannkeile –
клинови за дирке
дисканта

2.Gummikoppel – гумена
веза за дирке дисканта

10 Stücke
(10 комада)

10 Stücke
(10 комада)

3.Weltmeister Balgschoner
120 Bass – schwarz
(Weltmeister штитник 2 Stücke
за мех, за хармонике (2 комада)
од 120 басова – црни)

4.Rändelschraube M3 x 10
für Diskantverdeck
(шраф M3 x 10 за
поклопац дисканта)

10 Stücke
(10 комада)

5.Filzringe 10mm für
Rändelschraube
(прстенови од филца
10 мм, за шрафове
поклопца дисканта)

10 Stücke
(10 комада)

6.Weltmeister
Balgeckenschoner R12
Standard
(Weltmeister метални
углови за мех, R12
стандардни)

20 Stücke
(20 комада)

7.Rändelschraube M3 x 10
für Diskantverdeck
(шраф M3 x 10 за
поклопац дисканта)

10 Stücke
(10 комада)

8.Filzringe 10mm für
Rändelschraube
(прстенови од филца
10 мм, за шрафове
поклопца дисканта)

10 Stücke
(10 комада)
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9.Weltmeister
Balgeckenschoner R12
Standard
(Weltmeister метални
углови за мех, R12
стандардни)

20 Stücke
(20 комада)

НАЗИВ АРТИКЛА
10.Thomann 45 Pro Accordion Strap XS BK (каишеви
за хармонике) или одговарајуће
 велишина: XS
 материјал: природна кожа - црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 дужина каищева: 61 - 76 цм
 щирина каищева: 4.5 цм
 боја: црна
11.Thomann 60 Pro Accordion Strap S BK (каишеви
за хармонике) или одговарајуће
 велишина: S
 материјал: природна кожа – црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 дужина каищева: 82 – 87 цм
 щирина каищева: 6 цм
 боја: црна

КОЛИЧИНА
6 пари

6

пари
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12.Thomann Bass Strap 72 / 80 bass (бас каищ за
хармонике) или одговарајуће
 за хармонике од 72 и 80 басова
 материјал: природна кожа – црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 щирина: 65 мм
13.Thomann Bass Strap 120 bass (бас каищ за
хармонике) или одговарајуће
 за хармонике од 120 басова
 материјал: природна кожа – црна
 тапацирани црним сомотом/плищом
 ширина: 65 мм
14.Thomann Guard for Accordion Stripes или
одговарајуће
(Elastic Buckle Protection for Accordion
Straps/заштита за копче на каишевима)

6

комада

6

комада

40 ари

 боја: црна

15.Thomann Pro Accordion Bag 96 (ранац за
хармонике) или одговарајуће
 материјал: cordura
 10 мм тапацирунга и додатних 10 мм
тврде пене
 димензије (укљушујући прищивени чеп са
спољне стране): приближно 51,5 x 23 x 45
цм (щирина x дубина x висина)
 боја: црна
 Made in Italy
16.Thomann Pro Accordion Bag 120 (ранац за
хармонике) или одговарајуће
 материјал: cordura
 10 мм тапацирунга и додатних 10 мм
тврде пене
 димензије (укљушујући прищивени чеп са
спољне стране): приближно 55 x 25 x 48
cm (щирина x дубина x висина)
 боја: црна
 Made in Italy

1

комад

1 комад
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2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера-понуђач заокружује редни број
варијанте коју нуди:
2.1. плаћање у року од 45 дана-20 пондера
2.2. плаћање у року од 30 дана-10 пондера
2.3. плаћање у року од 10 дана- 5 пондера
3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Максималан број пондера за овај услов је:10 пондера-понуђач заокружује редни број
варијанте коју нуди:
3.1. испорука 1 дан по поруџбини, на адресу купца- 10 пондера
3.2. испорука 2 дана по поруџбини, на адресу купца- 5 пондера
3.3. испорука 7 дана, по поруџбини на адресу купца-2 пондера
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је:
Понуђач:
_______________________________________ РЕГИСТРОВАН КОД
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР.

Датум: _______________
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

__________________________________

____________________________________

М.П.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је:
Понуђач:

_______________________________________

поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или другим
заинтересованим лицима.

Датум: _______________
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

__________________________________

____________________________________

М.П.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавам услов из чл. 75 став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник
РС,бр.124/12,14/15,68/15), у погледу некажњавања.

Дана:_________________,

М.П.

Потпис овлашћеног лица
__________________________

Име и презиме овлашћеног лица:
____________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ми
није изречена мера забране обављања делатности у смислу чл. 75, став 2 Закона о
јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр. 124/12, 14/15, 68/15)

Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
__________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА JE ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ У СКЛАДУ СА
ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам
измирио доспеле порезе и доприносе у складу са прописима Републике Србије, чл.
75 став 1 тачка 4 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр. 124/12, 14/15,
68/15)

Дана:_________________,

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
__________________________
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

________________________________________________________

Адреса:

__________________________________________________________

Матични број:

______________________________

ПИБ:

______________________________

Одговорно лице - директор:

_____________________________________

Особа за контакт:

_________________________________________________

Телефон:

_____________________________________

Факс:

_____________________________________

Текући рачун:

_____________________________________

е-маил адреса:

______________________________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________________________
Датум: ________________________
(М.П.)

________________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 2. Материјал за образовање (за стручно веће гудача,

полиинструментално, клавир, џез и хармоника)

Уговор је закључен дана: ___________. године у Новом Саду између:

1. НАРУЧИОЦА: Музичке школе «Исидор Бајић» Нови Сад, Његошева број 9,
матични број: 08066922, ПИБ 102028953, коју заступа мр Радмила Ракин Мартиновић,
директор Школе, (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и
2. ПОНУЂАЧА:________________________ коју заступа овлашћено лице (у даљем тексту:
ПОНУЂАЧ) у свему како следи:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12,14/15,68/15), а на основу позива за јавну набавку мале вредности спровео поступак
јавне набавке:набавка материјала за образовање, партија бр.2. Материјал за образовање (за

стручно веће гудача, полиинструментално, клавир, џез и хармоника)
- да је Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности извршио прикупљање понуда за
јавну набавку мале вредности:набавка материјала за образовање, партија бр.2. Материјал за

образовање (за стручно веће гудача, полиинструментално, клавир, џез и хармоника)
- да је Понуђач доставио Понуду која је заведена код Наручиоца под бројем:______,
од____________ године;
- да је Наручилац Одлуком број:____, од _________ године изабрао Понуђача као
најповољнијег понуђача за извршење набавке мале вредности: набавка материјала за
образовање, партија бр.2., Материјал за образовање (за стручно веће гудача,

полиинструментално, клавир, џез и хармоника.)
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка мале вредности: набавка материјала за образовање,
партија бр.2. Материјал за образовање (за стручно веће гудача, полиинструментално, клавир,

џез и хармоника).
Члан 3.
Цена набавке из чл. 2 овог уговора износи:_________________,дин. са ПДВ-ом.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да обавезу из члана 2. овог Уговора изврши у свему у складу са
понудом од _________.г., дел.бр._________________.
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Члан 5.
Саставни део овог Уговора чине:
1. Понуда Понуђача број:___ од_________ године.
Члан 6.
На све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе важећих закона.
Члан 7.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно.
Уколико спор између Наручиоца и Понуђача не буде решен споразумно, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 9.
Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) примерка припада
Понуђачу, а 2 (два) примерка задржава Наручилац за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

___________________________

Проф.мр Радмила Ракин Мартиновић

____________________________

МП

потпис овлашћеног лица
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МУЗИЧКА ШКОЛА
«ИСИДОР БАЈИЋ»
НОВИ САД
ЊЕГОШЕВА 9
Дел.број: 277
Д а т у м:. 18. 11. 2019.г.

На основу члана 39. Став 1, Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, број
124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности од 09.
11. 2018.г., дел. бр. 96, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад (у даљем тексту:
Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са Конкурсном
документацијом за доделу јавне набавке мале вредности:
НАБАВКА ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 3. МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ
I - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Предмет јавне набавке је набавка: материјалa за образовање, партија бр.3 за 2019.год.
2. Понуда мора да буде у целини припремљена у складу са Конкурсном документацијом и
понуђач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности, из чл. 75, став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр.
124/12),14/15, 68/15).
3. Понуђач је дужан да у понуди наведе цену изражену искључиво у динарима (РСД), и у
крајњем износу искључиво са ПДВ-ом. Цена се изражава бројем и словима. У случају
неслагања меродавна је она цена написана словима. Понуђена цена је фиксна и не
може се мењати.
4. Конкурсна документација се може преузети радним даном од 9,00 до 14,00 часова у
секретаријату Наручиоца на адреси – Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад, 21000
Нови Сад, Његошева 9 или на Порталу јавних набавки.
5. Понуда се подноси на српском језику.
6. Понуда са одговарајућом документацијом се подноси препорученом поштом на адресу
Наручиоца: Музичка школа „Исидор Бајић“ 21000 Нови Сад, Његошева 9, или лично у
секретаријату Школе.
7. Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком-понуда по јавној
набавци мале вредности од 13. 11. 2019.год., дел.бр. 275, за набавку-материјала за
образовање, партија бр. 3, са назнаком „не отварати“. На полеђини коверте обавезно
навести назив Понуђача, адресу, број телефона, као и име особе за контакт.
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8. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
9. Неопходно је да Понуђач испуњава услове из члана 75., став 1, Закона о јавним
набавкама (Службени гласник РС,број 124/12,14/15, 68/15), што доказује фотокопијама
одговарајућих докумената и изјавама у складу са конкурсном документацијом.
10. Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране.
11. Рок за достављање понуда је 30. 11. 2019. год. до 12,оо часова.
12. Благовремена је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
13. Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене Понуђачима са назнаком да
су поднете неблаговремено.
14. Одоварајућа понуда је она која је благовремена и која садржи све што се тражи
конкурсном документацијом.
15. Прихватљива је понуда која је благовремена, одговарајућа и за коју је после отварања
понуда, а на основу прегледа, утврђено да испуњава услове из чл. 75., став 1 Закона о
јавним набавкама и конкурсне документације и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
16. Рок за доношење Одлуке о избору најповољније понуде је 10 дана од дана отварања
понуда.
17. Избор најповољније понуде ће се извршити на основу критеријума економски
најповољније понуде, а према условима из конкурсне документације.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
1.Отварање понуда ће се обавити од стране Комисије за јавну набавку дана 30. 11.
2019. године у 14,15 часова у просторијама Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови
Сад, Његошева 9.
2.Поступак отварања понуда јавне набавке мале вредности је јаван.
3.Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени
представници понуђача, који су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се
доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица Понуђача.
4.Записник о отварању понуда потписују сви присутни представници Понуђача и
чланови Комисије за јавну набавку, након завршеног поступка отварања понуда.
Комисија за јавну набавку, по решењу Наручиоца
од 13. 11. 2019.г., дел.бр. 276
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II - УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ-ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 3, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
1. Упутство о начину попуњавања обрасца понуде
Понуду треба читко попунити и исту треба да потпише овлашћено лице Понуђача.
Потпис и параф треба да буду оверени печатом Понуђача.
2. Вредности у понуди
Вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
3. Језик понуде
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском
језику.
4. Подаци о обавезној садржини понуде
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде и сви докази тражени конкурсном
документацијом и то:
4.1. Извод из регистра надлежног органа, да је уписан у одговарајући регистар-доказује се
неовереном копијом или Изјавом понуђача, на одговарајућем обрасцу који је
саставни део конкурсне документације;
4.2. Доказ да понуђач није кривично осуђиван у смислу чл. 75, став 1, тачка 2 Закона о
јавним набавкама (Сл. Гласник РС, бр. 124/12,14/15,68/15)- доказује се потврдом
надлежног суда (не старијом од 2 месеца од дана отварања понуде), или Изјавом
понуђача, на одговарајућем обрасцу који је саставни део конкурсне документације;
4.3. Доказ да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији-доказује се копијом потврде одговарајућег органа (не старијом од 2
месеца од дана отварања понуда) или Изјавом понуђача, на одговарајућем обрасцу
који је саставни део конкурсне документације.
4.4. Доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом-доказује
се фотокопијом такве дозволе, ако је предвиђена;
4.5. Изјава понуђача о независној понуди, на одговарајућем обрасцу који је саставни део
конкурсне документације;
4.6. Потписан и печатом оверен Модел уговора о набавци чиме Понуђач потврђује да је
сагласан са моделом уговора.
4.7. Понуђач је дужан да све обрасце читко попуни, потпише од стране овлашћеног лица и
печатом овери.
5. Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуђач доставља само једну понуду у писаном облику. Ако Понуђач достави више понуда,
све понуде тог Понуђача биће одбијене као неисправне.
6. Рок важења понуде
Рок важења понуда је 60 дана од дана отварања понуда.
7. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда.
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Критеријуми:

1. Понуђена цена:
2. Услови плаћања:
3. Рок и место испоруке:

70 пондера
20 пондера
10 пондера
---------------100 пондера

8. Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде, попуњавања
образаца
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити
у неовереним фотокопијама.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери
печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише.
9. Рок у коме ће се приступити закључењу уговора
Наручилац ће позвати Понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да приступи
закључењу уговора у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.
У случају да Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.
10. Захтев за заштиту права понуђача
Рок и начин подношења захтева за заштиту права Понуђача прописан је чланом 149.
Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све
прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.
III - КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Избор најповољније понуде вршиће се у складу са критеријумом економски
најповољнија понуда, сходно члану 85. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник
РС, број 124/12,14/15,68/15) који се заснива на следећим елементима критеријума:
1. Понуђена цена:
70 пондера
2. Услови плаћања:
20 пондера
3. Рок и место испоруке:
10 пондера
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА
Најнижа понуђена цена носи 70 пондера.
Број пондера за цену већу од најниже израчунава се по формули:
НЦ х 70
БП = -----------ЦП
БП – број пондера који добија понуђач
НЦ – најнижа понуђена цена
ЦП – цена коју је понудио понуђач
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2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера:
2.1. плаћање у року од 45 дана-20 пондера
2.2. плаћање у року од 30 дана-10 пондера
2.3. плаћање у року од 10 дана- 5 пондера

3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Максималан број пондера за овај услов је:10 пондера:
3.1. испорука 1 дан по поруџбини, на адресу купца- 10 пондера
3.2. испорука 2 дана по поруџбини, на адресу купца- 5 пондера
3.3. испорука 7 дана, по поруџбинина адресу купца-2 пондера
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СПЕЦИФИКАЦИЈА:

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ПАРТИЈА III

1.

Назив робе

Јединица мере

Количина

Тонери за штампач – HP Laser

Ком.

4

Ком.

5

Ком.

4

Ком.

5

Jet P1100/1102/85A
2.

Тонери за штампач -Samsung
ML1910/SCX-4600

3.

Тонери за штампач – HP Laser
Jat 1005/35A, 1006 Canon LBP
3010/LBP 3018/LBP 3050

4.

Тонер за штампач – HP Laser
Jat 1010

5.

Тонер Ricoh MP 2000

Ком.

2

6.

Маказе КИДИ

Ком.

20

7.

Лепак у стику ОХО

Ком.

40

8.

Свеска А4 тврд повез

Ком.

50

9.

Свеска А5 тврд повез

Ком.

50

10.

Фасцикла 11 рупа/80 мик

Ком.

1600

11.

Спреј за белу таблу

Ком.

100

12.

Сунђер за белу таблу

Ком.

100

13.

Маркер – white board cp

Ком.

100

14.

CD verbatim cd-r

Ком.

120

15.

DVD – R Verbatim

16.

Фломастер фила 1/12 turbo

100
Ком.

110

Ком.

10

Ком.

1000

Ком.

100

Ком.

120

Ком.

300

рис

10

рис

400

PAKOVANJE

10

PAKOVANJE OD PO

10

giotto
17.

Чаше папирне – беле 2 дцл
1/100

18.
19.

Чаше 0,2 ПВЦ
Гумица МАПЕД мини софти
М511780

20.

Графитна оловка-black maped
50059

21.

Нотна свеска

22.

Фотокопир папир у боји
А4/80г-интезив

23.

Фотокопир папир А4, Mondi
Maestro standard, 80g

24.

NOTNE SVESKE

25.

OBIČNE DRVENE OLOVKE

12 KOM.
26

GUMICE ZA BRISANJE

PAKOVANJE OD PO

1

20
27.

MAKAZICE SA ZAOBLJENIM

KOMADA

20
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VRHOM
28.

LEPAK ZA PAPIR

29.

PAPIRNE ILI PLASTIČNE ČAŠE

KOMADA

20

PAKOVANJE OD 100

1

KOMADA
30.

FLOMASTERI

PAKOVANJE OD 12

10

KOM.
31.

PAPIR U BOJI

PAKOVANJE

2
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V-ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 3 МАТЕРИЈАЛ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ-ОПШТИ

Назив понуђача:

_____________________________________________
_____________________________________________

Адреса:

_____________________________________________

Број и датум понуде:

________________________________

Лице овлашћено за
потписивање уговора:

________________________________

Особа за конктакт:

______________________________________

Износи се уписују бројем и словима. У случају неслагања меродаван је износ уписан
словима.
На основу јавног позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности,
достављамо Наручиоцу следећу
ПОНУДУ број _________.
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-КРИТЕРИЈУМ ЦЕНА- попунити рубрике:
Максималан број пондера за овај критеријум је: 70 пондера

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ-ПАРТИЈА III
Назив робе

Јединица

Количина

мере
1.

Тонери за штампач – HP Laser

Ком.

4

Ком.

5

Ком.

4

Ком.

5

Појединачна

Укупна

цена без

цена без

ПДВ-а

ПДВ-а

Jet P1100/1102/85A
2.

Тонери за штампач -Samsung
ML1910/SCX-4600

3.

Тонери за штампач – HP Laser
Jat 1005/35A, 1006 Canon LBP
3010/LBP 3018/LBP 3050

4.

Тонер за штампач – HP Laser
Jat 1010

5.

Тонер Ricoh MP 2000

Ком.

2

6.

Маказе КИДИ

Ком.

20

7.

Лепак у стику ОХО

Ком.

40

8.

Свеска А4 тврд повез

Ком.

50

9.

Свеска А5 тврд повез

Ком.

50

10.

Фасцикла 11 рупа/80 мик

Ком.

1600

11.

Спреј за белу таблу

Ком.

100

12.

Сунђер за белу таблу

Ком.

100

13.

Маркер – white board cp

Ком.

100

14.

CD verbatim cd-r

Ком.

120

15.

DVD – R Verbatim

16.

Фломастер фила 1/12 turbo

100
Ком.

110

Ком.

10

Ком.

1000

Ком.

100

Ком.

120

Ком.

300

рис

10

рис

400

PAKOVANJE

10

PAKOVANJE OD

10

giotto
17.

Чаше папирне – беле 2 дцл
1/100

18.
19.

Чаше 0,2 ПВЦ
Гумица МАПЕД мини софти
М511780

20.

Графитна оловка-black maped
50059

21.

Нотна свеска

22.

Фотокопир папир у боји
А4/80г-интезив

23.

Фотокопир папир А4, Mondi
Maestro standard, 80g

24.

NOTNE SVESKE

25.

OBIČNE DRVENE OLOVKE

PO 12 KOM.
26

GUMICE ZA BRISANJE

PAKOVANJE OD

1
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PO 20
27.

MAKAZICE SA ZAOBLJENIM VRHOM

KOMADA

20

28.

LEPAK ZA PAPIR

KOMADA

20

29.

PAPIRNE ILI PLASTIČNE ČAŠE

PAKOVANJE OD

1

100 KOM
30.

FLOMASTERI

PAKOVANJE OD

10

12 KOM.
31.

PAPIR U BOJI

PAKOVANJE

2

УКУПНО:
ПДВ:

Укупна цена робе са ПДВ-ом: ________________________________

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Максималан број пондера за овај услов је: 20 пондера-понуђач заокружује редни број
варијанте коју нуди:
2.1. плаћање у року од 45 дана-20 пондера
2.2. плаћање у року од 30 дана-10 пондера
2.3. плаћање у року од 10 дана- 5 пондера
3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Максималан број пондера за овај услов је:10 пондера-понуђач заокружује редни број
варијанте коју нуди:
3.1. испорука 1 дан по поруџбини, на адресу купца- 10 пондера
3.2. испорука 2 дана по поруџбини, на адресу купца- 5 пондера
3.3. испорука 7 дана, по поруџбини на адресу купца-2 пондера
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
је:
Понуђач:
_______________________________________ РЕГИСТРОВАН
КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР.

Датум: _______________
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

__________________________________

____________________________________

М.П.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
је:
Понуђач:

_______________________________________

поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или другим
заинтересованим лицима.

Датум: _______________
Име и презиме овлашћеног лица
Потпис овлашћеног лица

__________________________________

____________________________________

М.П.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњавам услов из чл. 75 став 1, тачка 2 Закона о јавним набавкама (Сл.
Гласник РС,бр.124/12,14/15,68/15), у погледу некажњавања.

Дана:_________________,
__________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Име и презиме овлашћеног лица:
____________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
ми није изречена мера забране обављања делатности у смислу чл. 75, став 2
Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр. 124/12, 14/15, 68/15)

Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
__________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА JE ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ У СКЛАДУ
СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
сам измирио доспеле порезе и доприносе у складу са прописима Републике
Србије, чл. 75 став 1 тачка 4 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС,бр.
124/12, 14/15, 68/15)

Дана:_________________,

Потпис овлашћеног лица:
_________________________
М.П.

Име и презиме овлашћеног лица:
__________________________
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

________________________________________________________

Адреса:

__________________________________________________________

Матични број:

______________________________

ПИБ:

______________________________

Одговорно лице - директор:

_____________________________________

Особа за контакт:

_________________________________________________

Телефон:

_____________________________________

Факс:

_____________________________________

Текући рачун:

_____________________________________

е-маил адреса:

______________________________________________

Име и презиме овлашћеног лица: _________________________________________
Датум: ________________________
(М.П.)

________________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПАРТИЈА БР. 3 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Уговор је закључен дана: ___________. године у Новом Саду између:

1. НАРУЧИОЦА: Музичке школе «Исидор Бајић» Нови Сад, Његошева број
9, матични број: 08066922, ПИБ 102028953, коју заступа мр Радмила Ракин
Мартиновић, директор Школе, (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и
2. ПОНУЂАЧА:________________________ коју заступа овлашћено лице (у даљем
тексту: ПОНУЂАЧ) у свему како следи:
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12,14/15,68/15), а на основу позива за јавну набавку мале вредности спровео
поступак јавне набавке:набавка материјала за образовање, партија бр.3.
- да је Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности извршио прикупљање понуда
за јавну набавку мале вредности:набавка материјала за образовање, партија бр. 3.
- да је Понуђач доставио Понуду која је заведена код Наручиоца под бројем:______,
од____________ године;
- да је Наручилац Одлуком број:____, од _________ године изабрао Понуђача као
најповољнијег понуђача за извршење набавке мале вредности: набавка материјала за
образовање, партија бр.3.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка мале вредности: набавка материјала за
образовање, партија бр. 3.
Члан 3.
Цена набавке из чл. 2 овог уговора износи:_________________,дин. са ПДВ-ом.
Члан 4.
Понуђач се обавезује да обавезу из члана 2. овог Уговора изврши у свему у
складу са понудом од _________.г., дел.бр._________________.
Члан 5.
Саставни део овог Уговора чине:
1. Понуда Понуђача број:___ од_________ године.
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Члан 6.
На све што није регулисано овим Уговором примениће се одредбе важећих закона.
Члан 7.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора, уговорне
стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спор између Наручиоца и Понуђача не буде решен споразумно, уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 9.
Уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) примерка
припада Понуђачу, а 2 (два) примерка задржава Наручилац за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ:

ПОНУЂАЧ:

___________________________

Проф.мр Радмила Ракин Мартиновић

____________________________

МП

потпис овлашћеног лица
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