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Szerbia / Srbija
D.o.o. za novinsko-izdavačku delatnost „Hét Nap”, Subotica
24/ 525–190
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Број: 35/2019

Датум: 28.01.2019.

Д.О.О.-А ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „HÉT NAP” – HÉT
NAP LAPKIADÓ KFT.
објављује
I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
ЈНМВ 1/2019
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» број 124/2012, 14/15 и 68/15),
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Д.о.о.-а за
новинско-издавачку делатност „Hét Nap” – Hét Nap Lapkiadó Kft. број 31/2019 од
23.01.2019. године припремила је следећу Измену конкурсне документације.
1. У Конкурсној документацији у делу 8. тачка 9.2. мења се и гласи: Услови
плаћања: По фактури, у року од 8 (осам) дана од дана испостављања
фактуре за услуге извршене у претходном месецу“
2. У Конкурсној документацији у делу 8. тачка 10.2. брише се реченица:
„Јединичне цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења
уговора и неће подлегати променама ни из каквог разлога.“
3. У Конкурсној документацији у делу 6.1 Образац понуде мења се и гласи:
4. У Конкурсној документацији у делу 7) Модел уговора мења се и гласи:

6.1. НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца
дана 23.01.2019. године
ЈН МВ 1/2019
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
*подаци из АПРа
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:
Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник):
Име и презиме:
ЈМБГ/лични број:
Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде и датум:
Интернет страница на којој су докази из
чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз понуду, а
ако се даје изјава не треба попуњавати):
Понуђач се налази у регистру понуђача
АПР-а:

да

не

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :
- самостално
- као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно име (назив) члана групе
понуђача:

Место, општина и адреса седиште члана групе
понуђача

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у
заједничкој понуду.
- као понуда са подизвођачем:
Проценат укупне
Скраћено пословно име (назив)
вредности набавке
Део предмета набавке који ће
и место и адреса седишта
која ће се поверити
извршити подизвођач:
подизвођача:
подизвођачу:

НАПОМЕНА:
 Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца


понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи
подаци о понуђачу из групе понуђача.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац
општи подаци о подизвођачу

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА
ОТВАРАЊА ПОНУДА
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда
Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

УСЛУГЕ – ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:

______________ динара

ИЗНОС ПДВ-А:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:
Начин, услови и рок плаћања:
Рок пружања услуге:

______________ динара

______________ динара
По фактури, у року од 8 (осам) дана од дана
испостављања фактуре за услуге извршене у
претходном месецу
До 01.02.2020. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

7) НОВ МОДЕЛ УГОВОРА
(Понуђач да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином
модела уговора)

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – ПОШТАНСКЕ
УСЛУГЕ
ЈНМВ 1/2019
Закључен дана __________________ у Суботици између:
1 Д.О.О. ЗА НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ „HÉT NAP” – HÉT
NAP LAPKIADÓ KFT. (у даљем тексту Наручилац), којег заступа директор
László Edit (Едит Ласло),
2. _______________________________ из _____________________, улица
_______________________________
бр.
________,
матични
број:
____________________ пиб:
______________________ (у даљем тексту: Добављач), кога заступа
_______________________.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
2. ______________________________ из _________________________, улица
_______________________________, мат. бр.____________________ пиб:
__________________ који заједнички наступа са __________________
__________ из _____________________ ул. __________________________
бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у
даљем тексту: Добављач), кога заступа _______________________________.
2.1 ______________________________ из _________________________, улица
_______________________________,
мат.бр.____________________
пиб:
__________________ који заједнички наступа са __________________
__________ из _____________________ ул. __________________________
бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у
даљем тексту: Добављач), кога заступа _______________________________.
1.
На
основу
закљученог
Споразума______________________од
_____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ – 1/2019 – услуге – поштанске услуге Д.о.о. за новинско-издавачку
делатност
„Hét
Nap”
–
Hét
Nap
Lapkiadó
Kft.,
између
_____________________________из__________________,
ул
__________________________,
бр.___,
_________________________из___________________,
ул
_______________________,
бр.___,
_________________________из_____________________,
ул
______________________, бр.___, Споразумне стране су се сагласиле да у
предметној
јавној
набавци
наступа
фирма
__________________________________________из
____________________,
ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача
буде
директор
______________________________________________
из
___________________, ул_____________________бр.____-________ који је
овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне
набавке. Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за
извршење
преузетог
посла.
Споразум
о
заједничкој
сарадњи
бр.______________________је саставни део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет уговора је набавка услуге – поштанске услуге, ЈНМВ 1//2019 (у
даљем тексту: услуге), који су предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена услуге утврђене су према оглашеној потреби
Наручиоца по позиву 33/2019 од 23.01.2019. године а у складу са Конкурсном
документацијом 34/2019 од 23.01.2019. године и Понуди понуђача број:
____________ од ___________________, а исказани су у техничкој
специфиикацији услуге.
Члан 2.
Добављач се обавезује да уговорене услуге пружи стручно и квалитетно у
свему према законским прописима, нормативима, стандардима и правилима
струке за ову врсту посла, сходно датој понуди.
ЦЕНА
Члан 3.
Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну вредност уговора
које је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна вредност на дан закључења овог
уговора износи _______________________
динара без ПДВ, односно
___________________ динара са ПДВ.
Члан 4.
Обавезе Наручица из овог уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће наручиоцу бити
одобрена за наредну буџетску годину.
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Члан 5.
Рок важења уговора је до 01. фебруара 2020. године.
МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 6.
Место пружања услуге је у Новом Саду.
Члан 7.
Конкретне обавезе и задатке договарају Наручиоц и Добављач - уговором
о пословној сарадњи.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 8.
Уколико Добављач из неоправданих разлога прекине са пружањем услуга
Наручилац има право на моментални отказ уговора.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену цену из члана 3.
овог уговора вирмански, на рачун број _______________________ код пословне
банке _____________________________, у року од 8 (осам) дана од дана
испостављања фактуре за услуге извршене у претходном месецу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗЕВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом
одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити
другој страни стварну штету, у складу са законом.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Уговорне старне су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим
уговором настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сaрадње. У
случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овога
Уговора или поводом овога Уговора решаваће стварно надлежни суд у Суботици.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац
задржава 2 (два) примерака, а Добављач 2 ( два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
__________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
__________________

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом изменом на новом обрасцу
понуде и да доставе нов модел уговора.
Измена Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама,
објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

www.hetnap.rs

| office@hetnap.rs

Adószám/PIB: 100846988 | Törzsszám/Matični broj: 08008779

