МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА
- ОТКУП УМЕТНИЧКИХ РАДОВА ЈНМВ бр. 04/2013

СЕПТЕМБАР 2013.

На основу чл. 36. ст. 1. тач.2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4/2013, дел. бр. 599-1/2013 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку дел. бр. 599-1-2/2013, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА
- ОТКУП УМЕТНИЧКИХ РАДОВА (ЈН бр. 04/2013)

Садржај конкурсне документације:
1. Одлука о покретању поступка јавне набавке
2. Позив за подношење понуда
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
4. Образац 1 - Подаци о понуђачу
5. Образац 2 – Понуда
6. Образац 3 - Изјава о испуњавању услова
7. Образац 4 - Изјава о власништву
8. Образац 5 - Изјава о независној понуди

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Музеј савремене уметности Војводине
Адреса: Дунавска бр.37, Нови Сад
Интернет страница www.msuv.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
члан 36.став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр.124/12).
(ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач)
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 4/2013 су нематеријална добра/откуп уметничких дела
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт Нада Трпка е-маил: office@msuv.org.
5. Комисија за јавну набавку:
• Гордана Николић, председница
Светлана Младенов, заменица председнице
• Драгомир Угрен, члан
Лука Кулић, заменик члана
• Сузана Вуксановић, члан
Владимир Митровић, заменик члана

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12), доносим

ОДЛУКУ
бр.599-1-4/2013 о покретању поступка јавне набавке преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда обликованом по партијама
Ред.бр.ЈН 04/2013
Покреће се поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда обликованом по партијама ред.бр. ЈН 04/2013
1. ВРСТА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Уметничка дела/нематеријална имовина
2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

• Предмет: уметничка дела 92311000 - према Општем речнику набавке обликоване по

партијама од 1 до 8:
• Бранко Протић, Композиција, (уље, колаж на платну)
• Вујица Решин Туцић Стругање маште, (визуелни роман, колаж)
• Војислав Деспотов, Визуелни колажи/визуелна поезија,
• Лидија Среботњак Пришић - Издалека изблиза, (дигитални принт)
• Ана Бешлић, Црна скулптура
• Звонимир Сантрач, Кавез, (метал, огледало, ћебе)
• Бранислав Петрић Ритуали,
• Асоцијација Апсолутно Добро вече/good evening, (Видео ДВД 8),
Подаци у Плану јавних набавки: економска класификација 5151 – нематријална имовина
Лица којима ће се упутити позив за подношење понуда:

1. Влaсница Весна Протић, Булевар Ослобођења 166, Београд
2. Власница Нада Туцић, Каће Дејановић 48, Нови Сад
3. Власница Милица Деспотов, Трг незнаног јунака бр.1, Нови Сад,
4. Лидија Среботњак Пришић, уметница и власница Радничка 17, Нови Сад
5. Власница Бранка Јарамазовић Цара Душана 68, Београд,
6. Звонимир Сантрач уметник и власник Бихаћка 25, Вршац
7. Бранислав Петрић, уметник и власник, Васе Стајића 26, Нови Сад
8.Асоцијација Апсолутно/ уметник и власник Зоран Пантелић, Ференца Фехеа 3, Нови Сад
Наведена лица којима ће се упутити позив за подношење понуда су аутори/ власници уметничких
дела која су предмет откупа Музеја савремене уметности Војводине, а на основу одлуке Комисије
за откуп и поклон уметничких дела МСУВ за 2013. годину.
Образложење:
Одељења уметничких збирки Музеја обављају послове основне делатности, који произлазe из
законских обавеза Музеја као установе од посебног републичког и покрајинског значаја и то:
прикупља (путем откупа, поклона и др), сређује, чува, одржава, систематски истражује, евидентира

и излаже значајна уметничка дела савремене уметности и архитектуре, брину и воде послове око
смештаја, чувања и заштите уметничког фонда у депоу.
3. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА – у вези са конкурсном документацијом контакт:
Гордана Николић; e-mail: gordana.nikolic@msuv.org, у вези општих питања Нада Трпка; е-mail:
office@msuv.org
НАПОМЕНА:
- Слањем понуде, понуђач прихвата све услове (начин плаћања, рок и начин испоруке уметничког
дела) који су наведени у конкурсној документацији.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПОНУДА САЧИЊАВА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Део понуде, који се односи на називе у спецификацији, може бити на енглеском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да
испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу позива за достављање
понуде.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе о испуњавању тражених услова
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе о власништву добара/уметничког дела који су
предмет јавне набавке. Понуђач може да доказује писаном изјавом датом под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу.
Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације (Образац 4)
3. НАЧИН САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
Образац бр.1 - Подаци о понуђачу - Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери у
зависности да ли је понуђач физичко или правно лице.
Образац 2 – Понуда - понуђач је дужан да попуни спецификацију која се односи на уметничко
дело по ставкама, потпише и печатом овери у зависности да ли је понуђач физичко или правно
лице.
Образац 3 – Изјава. Испуњеност услова за учествовање у поступку понуђачи доказују доставом
потписаног и овереног обрасца.
Образац 4 - Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе о власништву добара која су предмет
јавне набавке. Понуђач може да доказује писаном изјавом датом под моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу.
Образац 5 - Изјава о независној понуди – понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима –потписан и оверен печатом у зависности да ли је понуђач физичко или
правно лице.
У понуди навести: цену изражену појединачно, према врсти добара. У цену треба да су укључени
укупни трошкови (цена уметничког дела и транспорт дела/испорука)
Цена се изражава у динарима без пореза на додату вредност.

4. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити
непосредно након отварања понуда, са свим понуђачима који су доставили понуду.
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку
преговарања не дају своју коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника
понуђача.
Ако понуђач или овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

5. РОКОВИ
5.1. Достављање понуде - рок за достављање понуде је 25.10.2013. Понуде се достављају
препорученом поштом на адресу Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад
са назнаком "не отварати" – понуда за набавку уметничких радова у ЈНППБОП бр.04/2013, број
партије на коју се понуда односи или предајом у канцеларији, бр. 4, радним данима од 9.30
до13.30 часова, односно до 11.00 часова последњег дана рока.
На полеђини коверте навести: назив, седиште и адресу понуђача, овлашћено лице за контакт и
телефон.
Благовременом се сматра понуда пристигла до последњег дана рока до 11.00 часова, укључујући
и понуде послате поштом.
Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
5.2. Важење понуде - све понуде морају да важе најмање 30 дана од дана отварања понуда.
5.3. Отварање понуда – 25.10.2013.године у 11.30 часова
5.4. Доношење одлуке о додели уговора - 3 дана од дана отварања понуда
5.5. Обавештавање понуђача о доношењу одлуке о додели уговора – 3 дана oд дана
доношења одлуке
5.6. Рок за закључење уговора - 5 дана од дана када се стекну законски услови
5.7. Рок за обавештавање о закљученом уговору - 5 дана од дана закључења уговора
5.8. Подношење захтева за заштиту права понуђача – 8 дана од дана пријема одлуке.Захтев
се доставља писмено на адресу Наручиоца поштом (препорученом пошиљком са повратницом)
или непосредно, предајом у канцеларији бр.4. Уз захтев се доставља оригинална потврда банке о
уплати законске таксе прописане законом за ову врсту јавне набавке. Такса се уплаћује на рачун
буџета Републике Србије 840-742221843-57.
5.9. Рок плаћања - у складу са приливом средстава из буџета АП Војводине тј. до 45 дана од дана
потписивања уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.10. Рок испоруке уметничог дела – 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора
5.11. Место испоруке - на адресу наручиоца: Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37,
Нови Сад
5.12. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитете:
Наручилац и добављач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке. У
случају утврђених и очигледних оштећења или грешака, записнички ће се констатовати и оверити.

6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће Комисија 25.10.2013.у 11.30 часова у просторијама Музеја
савремене уметности Војводине, Нови Сад, Дунавска бр. 37.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији за јавне
набавке поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда и преговарања оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена ако су испуњени сви улови из техничке
спецификаије.
8. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда може бити одбијена у случају да је неисправна, неодговарајућа или неприхватљива, у
смислу чл.3 Закона о јавним набавкама.
Неисправном ће се сматрати понуде које су мањкаве у испуњавању обавезних услова из члана 75.
Закона о јавним набавкама.
Неодговарајућом ће се сматрати понуда која није предата благовремено, као и она која не
одговара свим техничким спецификацијама.
Неприхватљивом ће се сматрати понуда која не одговара свим критеријумима и условима
Наручиоца.
9. ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац има право да изврши допуну конкурсне документације, сходно члану 63. Закона. о
евентуалним променама Наручилац ће писмено обавестити сваког понуђача који је преузео
конкурсну документацију
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца, путем e-mail-a, office@msuv.org, или
факсом на тел. 021/526 634, 021/6 613 526, тражити додатна објашњења и информације у вези са
припремањем понуде. Тражење додатних информација и појашњења није дозвољено
телефонским путем.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накднаду трошкова, изузев у случају члана 88.став 3. Закона о јавним набавкама.
11. ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Гордана Николић,е-mail adresa: gordana.nikolic@msuv.org – у вези конкурсне документације и Нада
Трпка, email: office@msuv.org за општа питања.
.

ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица

М. П.

ОБРАЗАЦ бр.2
Име и презиме/назив понуђача:_______________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина
Ред
бр.партије
Партија
бр.1

Аутор

Назив дела

Јед.
мере

Бранко Протић

Композиција,
уље, колаж на
платну 65,5х47,5
цм

ком

Потпис овлашћеног лица
_________________________________

Колич
1

Цена по
јед. мере

Укупна
цена

ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане
у понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди
да су исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року
од 2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП,
чији је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам
законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 5
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица

М. П.

ОБРАЗАЦ бр.2
Име и презиме/назив понуђача:_______________________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина

Ред
бр.парт.
Партија
бр. 2

Аутор
Вујица Решин
Туцић

Назив дела
Стругање маште,
визуелни роман,
колаж,цца 17х7 цм

Потпис овлашћеног лица

___________________________

Јед.
мере

Колич.
10

Цена по
јед.мере

Укупна
цена

ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане
у понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди
да су исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року
од 2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП,
чији је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам
законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 5
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица

М. П.

ОБРАЗАЦ бр.2

Име и презиме/назив понуђача:_______________________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина

Ред
бр.парт.
Партија
бр. 3

Аутор
Војислав
Деспотов

Назив дела
Визуелни
колажи/визуелна
поезија,

Потпис овлашћеног лица
_______________________________

Јед.
мере

Колич.

ком

6

Цена по
јед.мере

Укупна
цена

ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане
у понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди
да су исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року
од 2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП,
чији је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам
законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 5
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица

М. П.

ОБРАЗАЦ бр.2
Име и презиме/назив понуђача:_________________________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина

Ред
бр.парт.

Аутор

Партија
бр. 4

Лидија
Среботњак
Пришић

Назив дела
Издалека изблиза,
дигитални принт на
транспарентној
фолији 240х200цм

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Јед.
мере
ком

Колич.
1

Цена по
јед.мере

Укупна
цена

ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане
у понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди
да су исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року
од 2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП,
чији је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам
законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 5
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица

М. П.

ОБРАЗАЦ бр.2

Име и презиме/назив понуђача:______________________________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина

Ред
бр.парт.
Партија
бр. 5

Назив дела

Јед.
мере

Колич.

Црна скулптура
бојени
гипс/полиестер
19х22х27 цм сигн. са
доње стране

ком

1

Аутор

Ана Бешлић

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Цена по
јед.мере

Укупна
цена

ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане
у понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди
да су исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року
од 2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП,
чији је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам
законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 5
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје
следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица

М. П.

ОБРАЗАЦ бр.2

Име и презиме/назив понуђача:__________________________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина

Ред
бр.парт.
Партија
бр. 6

Аутор
Звонимир
Сантрач

Назив дела
Кавез, метал,
огледало, ћебе,
200х150х150цм

Потпис овлашћеног лица
____________________________

Јед.
мере

Колич.

ком

1

Цена по
јед.мере

Укупна
цена

ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане у
понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су
исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року од
2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.

ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП, чији
је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам законску
одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ 5

Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

38

ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ бр.2

Име и презиме/назив понуђача:__________________________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина

Ред
бр.парт.

Аутор

Партија
бр. 7

Бранислав
Петрић

Назив дела
Ритуали

Јед.
мере

Колич.

ком

8

Цена по
јед.мере

Укупна
цена

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане у
понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су
исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року од
2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП, чији
је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам законску
одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ 5

Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________
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ОБРАЗАЦ бр.1

Јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликован по партијама бр.04/2013
Набавка уметничких дела
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________________________
Име и презиме/Назив Понуђача
___________________________________________________________________________
Адреса Понуђача
___________________________________________________________________________
Одговорна особа
(потписник уговора)
___________________________________________________________________________
Особа за контакт
___________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________
Телефакс
___________________________________________________________________________
Електронска пошта
___________________________________________________________________________
Текући рачун Понуђача
___________________________________________________________________________
Матични број Понуђача
___________________________________________________________________________
Порески идентификациони број - ПИБ
___________________________________________________________________________
Датум
Потпис Понуђача/ овлашћеног лица
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ОБРАЗАЦ бр.2
Име и презиме/назив понуђача:____________________________
Седиште и адреса:________________________
ПИБ:__________________________
Телефон:___________________
Контакт особа: _____________________

П О Н У Д А за ЈН 04/2013
Опција понуде_____дана (минимум 30 дана)

Табела понуде - Спефикација
јавна набавка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
обликованом по партијама 04/2013 – уметнича дела/нематеријална имовина

Ред
бр.парт.
Партија
бр. 8

Аутор
Асоцијација
Апсолутно/
Зоран
Пантелић

Назив дела
Добро вече/good
evening, видео ДВД 8

Јед.
мере

Колич.

ком

1

Цена по
јед.мере

Укупна
цена

Потпис овлашћеног лица
____________________________
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ОБРАЗАЦ 3
Понуђач: __________________________
Адреса:_______________
Датум:________________
Деловодни број:_________________

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У
Изјављујем да сам упознат са свим захтевима и условима јавне набавке, садржаним у позиву и
конкурсној документацији Музеја свремене уметности Војводине Нови Сад за ППБОП бр.04/2013 –
Набавка уметничких дела да за исту, као понуђач, у потпуности испуњавам услове предвиђене
чланом 75. Закона о јавним набавкама, те да их у целости прихватам.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су све информације садржане у
понуди истините и прихватам законску одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су
исте нетачне.
У случају сумње у истинитост навода понуде, преузимам обавезу да, на захтев Наручиоца, у року од
2 (два) дана од дана пријема захтева, доставим Наручиоцу тражене доказе којима се потврђује
веродостојност података датих у понуди.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ 4
Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

И З Ј А В А
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам власник/ца
уметничког дела__________________________________који је предмет јавне набавке у ППБОП, чији
је наручилац Музеј савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад и да прихватам законску
одговорност и искључење из поступка уколико се утврди да су исте нетачне.

ИЗЈАВУ ДАО:
____________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ 5

Понуђач: __________________________
Адреса:____________________________
Датум:____________________________
Деловодни број:____________________

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12),
____________________________(име и презиме), понуђач или лице у својству овлашћеног
заступника понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу:

И З Ј А В У

да је понуду за набавку Откупа уметничких дела по поступку ППБОП бр. 04/2013 Наручиоца Музеј
савремене уметности Војводине, Нови Сад, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

ИЗЈАВУ ДАО:
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