На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 18-95/18 од
18.12.2018. године
МАТИЦА СРПСКА
Нови Сад, ул. Матице српске бр. 1,
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ, за набавку услуга, „ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ“,
ради издавања наруџбенице у предмету јавне набавке из општег речника:

79820000 – Услуге у вези са штампањем
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА - 95/2018
Наручилац: Матица српска (www.maticasrpska.org.rs), Матице српске 1, 21000 Нови Сад,
на основу Oдлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 18-95/18 од 18.12.2018.
године, спроводи поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга, ради издавања
наруџбенице.
Врста наручиоца: култура.
Услуге се извршавају ван просторија наручиоца.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Оцењивање и рангирање понуда обавиће се према критеријуму економски најповољнија
понуда.
Позив за подношење понуда са Обрасцем понуде се може преузети са Портала јавних
набавки и са сајта наручиоца www.maticasrpska.org.rs.
Понуда се доставља путем поште или непосредно на адресу: Матица српска, Матице
српске 1, Нови Сад, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, која мора имати
назнаку «Понуда за поступак јавне набавке мале вредности – НА - 95/2018 – не
отварати» На полеђини коверте или кутије мора бити наведен назив понуђача, адреса
понуђача, број телефона и контакт особа.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на истој назначити време њеног пријема,
евиденциони број и датум. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде.
Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу управе за јавне набавке, до 9 часова, односно до 26.12.2018. године до 9 часова.
Све понуде које пристигну на адресу наручиоца до назначеног рока, сматраће се
благовременим. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Стручну оцену понуда и састављање писменог извештаја о стручној оцени понуда, у року
од 2 дана од последњег дана рока за подношење понуда, извршиће Службеник за јавне
набавке.
Доношење одлуке о издавању наруџбенице, у року од 2 дана од дана пријема Стручне
оцене понуда.
Све додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се добити сваког радног
дана у времену од 09 – 12 часова на телефон бр. 021/451-365, а особа за контакт је Весна
Стојановић.
УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧЕ:
- Понуђач мора да испуњава све законом предвиђене обавезне услове из члана 75.
Закона о јавним набавкама (Обавезни услови се испуњавају достављањем оверене
Изјаве уз понуду);

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
1) Да понуђач у периоду од годину дана уназад од дана објављивања позива није имао
ниједан дан неликвидности
(доказ: потврда НБС одељење принудне наплате).
2) Да је понуђач пружио исте или сличне услуге које су предмет ове јавне набавке према
техничкој спецификацији из конкурсне документације
(доказ: референтна листа понуђача и потврде корисника услуга).
3) КОД ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ:
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
Поседовање и коришће фонтова из Times New Roman групе са акценатским знацима,
руским и српским италиком.
(3, 4, 5, 6, 9)
Осим стандардних фонтова морају се користити и нестандардне
комбинације одговарајућих вокалских графема са различитим надредним
и подредним знаковима којима се означава не само акценат (својствен
савременом српском језику и његовим дијалектима, односно
прасловенском, прасрпском и страосрпском језику) већ и боја вокала,
њихов позициони статус у говорном ланцу, као и различите врсте
скраћивања својствених старосрпским текстовима при чему је некада
неопходно комбиновати све те компоненте у оквиру једног (визуелног)
карактера.
(Доказ: потвде корисника услуга потписане од стране овлашћеног лица и оверене
печатом).
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА:

Техничка спецификација дата је по редним бројевима од 1 до 10

1.
ФОРМАТ: Б6 (табак 32 стр.)
СЛОГ: 14Х8,5 цм
Писмо ћирилица.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Рукописи су лекторисани у папирној верзији, унети лекторске исправке,
преломити на одређен формат. Коректуру и ревизију доставити у папирној форми.
Идејно решење корица достављамо у папирној верзији, урадити припрему за
штампу (решење је у три боје)
Након одобрене ревизије доставити припрему за штампу у PDF –формату.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
књижевности: поезија, проза (књиге )
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа.
Цена по табаку од 32стране. (на бази 15 ауторских табака).

2.
ФОРМАТ: Б5
СЛОГ: 20Х12,5
Рукопис достављамо у електронској форми.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Основни текст ћирилица, латиница (енглески) Додатно писмо обележено.
Напомене на одређено место.
Прилози: фотографије, табеле, графикони, формуле (црно-бело).
Фотографије обрадити.
Потребно познавање рада у програмима за цртање формула и графикона.
Места за фотографије, графиконе, формуле и табеле обележено.
Потребно је преломити рукописе по упутству, коректуру и ревизију доставити у
папирној и електронској форми.
Решење за корице достављамо у папирној верзији . Потребно урадити припрему за
штампу.
Након одобрене ревизије од стране аутора, предати ПДФ-са припремом за штампу.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
стручне литературе, природних и друштвених наука (часописи, уџбеници)
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 20 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 страна.
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3.
ФОРМАТ: Б5
СЛОГ: 20Х12,5
Рукопис достављамо у електронској форми.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Основни текст ћирилица.
Рукописи су лекторисани у папирној верзији, унети лекторске исправке,
преломити на одређен формат по упутству. Коректуру и ревизију доставити у
папирној форми.
Прилози: фотографије, стари рукописи, ноте( у штриху), обрадити и припремити
за штампу.
Решење за корице или пресвлаку (зависи од повеза) достављамо у папирној верзији
Потребно урадити припрему за штампу.
Након одобрене ревизије од стране аутора, предати ПДФ-са припремом за штампу
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
књижевности, музикологије: проза, поезија (књиге, часописи)
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 25 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 страна.

4.
ФОРМАТ: Б5
СЛОГ: 20Х12,5
Рукопис достављамо у електронској форми.
Основни текст ћирилица.
Текстови су из области српске фонологије и фонетике,
затим дијалектологије, индоевропеистике, упоредне граматике словенских
језика, историјске фонологије, акцентологије и морфологије српскога
језика, старословенски текстови. Осим стандардних фонтова морају се користити и
нестандардне
комбинације одговарајућих вокалских графема са различитим надредним и
подредним знаковима којима се означава не само акценат (својствен
савременом српском језику и његовим дијалектима, односно
прасловенском, прасрпском и страосрпском језику) већ и боја вокала,
њихов позициони статус у говорном ланцу, као и различите врсте
скраћивања својствених старосрпским текстовима при чему је некада
неопходно комбиновати све те компоненте у оквиру једног (визуелног)
карактера.
Напомене на одређено место. Рукопис је лекторисан. Потребно је урадити прелом
по упутству лектора и уредника. Коректуру и ревизију доставити у папирној и
електронској верзији.
Прилози: табеле, графикони.
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Решење за корице или пресвлаку (зависи од повеза) достављамо у папирној верзији
. Потребно урадити припрему за штампу.
Након одобрене ревизије од стране главног уредника, доставити припрему за штампу у
PDF- формату.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
стручне литературе лингвистичких издања (књиге, часописи) лексикографска
издања (речници, граматика, правопис)
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 30 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 страна.

5.
ФОРМАТ: Б4
СЛОГ: 27х18
Рукопис достављамо у електронској форми.
Основни текст ћирилица.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Латиница и страни језици обележени. Рукопис се прелама двостубачно.
Прилози: табеле, графикони, географске карте, фотографије
Потребно познавање рада у програмима за цртање графикона и табела.
Географске карте и фотографије су из разних извора , треба их обрадити
(уједначити), све су колорне.
Израђују се (цртају) легенде карата, именски и географски регистар.
Место за карте, графиконе и табеле обележено.
Потребно је преломити рукопис по упутству, коректуру и ревизију доставити у
папирној и електронској форми.
Решење за пресвлаку достављамо у папирној верзији . Потребно урадити припрему
за штампу.
Након одобрене ревизије од стране аутора, предати PDF-са припремом за штампу.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
лексикографије (енциклопедије, атласи, лексикони)
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016 и 2017. години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 100 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 страна.
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6.
ФОРМАТ: А4 књиге
СЛОГ: 20х15 цм (табак 16 страна)
Рукопис достављамо у електронској форми.
Основни текст је ћирилица. Поседовање и коришћење фонтова из Times New
Roman групе са руским и српским италиком.
Старословенски, грчки, страни језици.
Напомене на одређено место. Рукопис је лекторисан у папирној верзији. Потребно
унети лекторске исправке.
Прилози: фотографије црно-беле (за штампу)

Прелом по упутству лектора и техничког уредника. Коректуру и ревизију
доставити у папирној и електронској верзији.
Варијанту са колорним фотографијама послати за Сајт Матице српске.

Решење за корице достављамо у папирној верзији .
Потребно урадити припрему за штампу.
Након одобрене ревизије од стране главног уредника, доставити CD у PDF формату.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
историје уметности, ликовне уметности (часописи)
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 60 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 стране.

7.
ФОРМАТ: А4 књиге
СЛОГ: 24 х15 цм
Рукопис достављамо у електронској форми.
Основни текст ћирилица.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Страни језици обележени. Фонтови старословенски, грчки.
Напомене на одређено место. Рукопис је лекторисан у папирној верзији.
Потребно унети лекторске исправке.
Прилози: фотографије, цртежи (колори и штрих). Прилоге све обрадити.
Преломити рукопис, прилоге поставити према шпиглу и упутству.

Коректуру и ревизију доставити у папирној и електронској верзији.
Решење за корице или пресвлаку (зависи од повеза) достављамо у папирној верзији
. Потребно урадити припрему за штампу.
Након одобрене ревизије од стране главног уредника, доставити CD у PDF формату.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
историје уметности, ликовне уметности, архитектуре (монографије, колори)
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
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Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 60 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 стране.

8.
ФОРМАТ: Б5
СЛОГ: 20Х12,5
Рукопис достављамо у електронској форми.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Основни текст ћирилица.
Латиница и страни језици обележени. Напомене на одређено место.
Прилози: фотографије, табеле, графикони, формуле (у колору).
Потребно познавање рада у програмима за цртање формула и графикона.
Прилоге, потребно обрадити.
Места за фотографије, графиконе, формуле и табеле обележено.
Потребно је преломити рукописе по упутству, коректуру и ревизију доставити у
папирној и електронској форми.
Решење за корице или пресвлаку (зависи од повеза) достављамо у папирној верзији
. Потребно урадити припрему за штампу.
Након одобрене ревизије од стране аутора, предати ПДФ-са припремом за штампу.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
стручне литературе, природних и друштвених наука (часописи, монографска издања у
колору).
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 40 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 страна.

9.
ФОРМАТ: Б5
СЛОГ: 20Х12,5
Рукопис и прилоге достављамо у електронској форми.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Основни текст ћирилица.
Рукописи су лекторисани у папирној верзији, унети лекторске исправке,
преломити на одређен формат.
Прелом: упоредо фототипско са транскрибованим текстом. Коректуру и ревизију
доставити у папирној и електронској форми.
Прилози: скениране странице старих књига, потребно обрадити сваку страницу и
припремити је за штампу.
Решење за корице или пресвлаку (зависи од повеза) достављамо у папирној верзији
. Потребно урадити припрему за штампу.
Након одобрене ревизије од стране аутора, предати ПДФ-са припремом за штампу.
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КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација која спадају у
фототипска издања.
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016. и 2017 години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 40 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 страна.

10.
ФОРМАТ:А4
СЛОГ: 24 х 15 цм
Рукопис достављамо у електронској форми.
Основни текст ћирилица.
Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским
италиком.
Латиница и страни језици обележени. Рукопис се прелама двостубачно.
Прилози: фотографије
Фотографије су из разних извора , треба их обрадити (уједначити), све су ЦРНО
БЕЛЕ
Потребно је преломити рукопис по упутству, коректуру и ревизију доставити у
папирној и електронској форми.
Решење за пресвлаку достављамо у папирној верзији . Потребно урадити припрему
за штампу.
Након одобрене ревизије од стране аутора, предати PDF-са припремом за штампу.
КРИТЕРИЈУМ:
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области
лексикографије (енциклопедије, лексикони)
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео
прелом и припрему штампе у 2016 и 2017. години.
Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 200 ауторских табака).
Цена по табаку од 16 страна.

1. Рок извршења услуге (рок за израду прелома текста) – од 15 до 30 радних дана од
дана пријема рукописа.

Понуђач је у обавези да поштује уговорене рокове.
2. Начин плаћања - плаћање се врши за сваку услугу појединачно на основу
уговора и анекса по фактури, уплатом на рачун понуђача.
3. Рок важења понуде - не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
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Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:
1. Понуђена цена
2. Рок извршења услуге

80 пондера
20 пондера
Укупно: 100 пондера

1. Понуђена цена
Код овог критеријума упоређиваће се цена услуга без ПДВ-а. Цена треба да се
искаже по штампарском табаку према техничкој спецификацији из конкурсне
документације. Максималан број добијених пондера код овог критеријума је 80.
Понуда са најнижом укупном просечном ценом, а која није понуда са неуобичајено
ниском ценом, добија максимални број пондера.
Свим осталим понудама биће додељен број пондера према следећој формули:
80 х Најнижа укупна просечна цена понуде
Укупна просечна цена понуде која се рангира
1. Рок изршења услуге
Рок за израду прелома текста од дана пријема рукописа не може бити краћи од 15 ни дужи
од 30 радних дана.

Максималан број добијених пондера код овог критеријума је 20.
Понуда која буде имала најкраћи укупан просечан рок извршења услуге добија
максимални број пондера.
Свим осталим понудама биће додељен број пондера према следећој формули:
20 х Најкраћи укупан просечан рок извршења услуге
Укупан просечан рок извршења услуге који се рангира
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАРУЏБЕНИЦА _________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ
ОДГОВОРНА ОСОБА
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме,
телефон,
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ
(e-mail адреса)

ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Укупна просечна цена понуде без ПДВ-а
Укупна просечна цена понуде са ПДВ-ом
Укупан просечан рок извршења услуге
Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И РОКА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Техничка спецификација

Цена по штампарском табаку
без ПДВ

Рок извршења услуге

Број 1.
Број 2.
Број 3.
Број 4.

Број 5.

Број 6.

Број 7.
Број 8.
Број 9.

Број 10.

УКУПНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ
ПДВ
Збир свих цена по ш.т за тех. спецификације од 1 до 10 датих у другој колони табеле
подељен са бројем 10

УКУПАН ПРОСЕЧАН РОК ИЗВРШЕЊА
УСЛУГЕ
Збир свих рокова извршења услуге за тех. спецификације од 1 до 10 датих у крајњој
десној колони табеле подељен са бројем 10
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Упутство понуђачима како попунити понуду:
Понуђач треба да према техничкој спецификацији из конкурсне документације
искаже цену по штампарском табаку без ПДВ и то за сваку тех. спецификацију
дату под редним бројевима од 1 до 10.
Потребно је исказати и укупну просечну цену понуде без ПДВ, која представља
збир свих цена по ш.т. за тех. спецификације од 1 до 10 по ш.т. датих у другој
колони табеле подељен са бројем 10.
Понуђач треба да искаже рок извршења услуге, тј. рок израде прелома текста
од дана пријема рукописа према задатим елементима из техничке спецификације за
сваку тех. спецификацију дату под редним бројевима од 1 до 10; рок треба исказати
у данима. Исказани рок не може бити краћи од 15 ни дужи од 30 радних дана.
Потребно је исказати и укупан просечан рок извршења услуге, тј. укупан
просечан рок израде прелома текста, који представља збир свих рокова
извршења услуге за тех. спецификације од 1 до 10 датих у крајњој десној колони
подељен са бројем 10.
Понуду треба формирати тако да цена прелома текста за свако издање буде коначна
цена са свим евентуалним попустима према природи предмета набавке и другим
олакшицама које цену чине нижом.
У случају да понуђач даје попуст на цену, исти се мора урачунати у коначну цену
понуде. Попуст који није урачунат у коначну цену неће бити узет у обзир
приликом оцене понуда, али може бити узет у обзир приликом закључења уговора
уколико понуда тог понуђача буде изабрана као најповољнија у складу са
предвиђеним критеријумом.
Овако утврђена укупна просечна цена понуде без ПДВ и укупан просечан рок
изршења услуге представљају елементе критеријума за рангирање на основу
пондера.
Услуга припреме за штампу врши се према техничкој спецификацији из конкурсне
документације, по ценама и роковима из понуде понуђача, сукцесивно, према
потребама Наручиоца.
За свако издање уговорне стране ће закључити посебан анекс уговора због
прецизирања обима, и других техничких елемента.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И ДОДАТНОГ
УСЛОВА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НА - 95/2018
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћено лице понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________________
из ___________________________________________,
Адреса: ______________________________________,
Матични број: ____________________________,
испуњава све обавезне услове, утврђене Законом и овим позивом.
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора
испуњавати услове.
Датум:
_______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_______________________________

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве
фотокопира у довољном броју примерака попуни и потпише за сваког члана групе
понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
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Тех. спецификација број________
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 95/18
Набавка услуге – припреме за штампу
Редни
бр.

Заводни број и предмет
уговора/фактура

Пун назив
корисника услуге

Датум
понуђача
________________
_________________________

Вредност уговора
без
ПДВ-а

Потпис

М.П.
*Образац копирати у случају да је потребно унети податке о већем броју
уговора/фактура него што је могуће у датој табели
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ЈАВНА НАБАВКА бр. 18-95/18
у поступку јавне набавке мале вредности – Припрема за штампу за потребе
издавачке делатности Матице српске
Назив корисника услуге
Адреса корисника услуге
Особа за контактфункција
Телефон и е-mail адреса
Датум и место издавања
потврде

Горе наведени корисник услуге издаје
ПОТВРДУ
да је понуђач/вршилац услуге
(уписати назив и адресу понуђача/вршиоца услуге)
успешно реализовао уговоре, у оквиру којих је извршио предметну услугу, као и да
је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности,
квалитетно и у уговореном року.
Редни бр.

Заводни број и предмет
уговора/фактуре и датум

Вредност без ПДВ-а

Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се
не може користити
Потпис корисника услуге
__________________________
М.П.
- Образац копирати у зависности од броја корисника услуге са којима су закључени
уговори.- Образац копирати у случају да је потребно унети податке о већем броју
уговора него што је могуће у тој табели.
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