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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку
туцаника са превозом, у отвореном поступку, број набавке 7/2018
Измена и допуна 1: На страни 10/51 конкурсне документације, у Одељку. „Рок,
место и динамика испорукe:“, стоји:
Рок испоруке укупне количине туцаника је 31. јули 2018. године.
Брише се, тако да сада гласи:
Рок испоруке укупне количине туцаника је 31. август 2018. године.
Измена и допуна 2: На страни 22/51 конкурсне документације, у Одељку 9.2.
„Захтеви у погледу рока испоруке“, стоји:
Испорука туцаника са истоваром на депонију вршиће се сукцесивно, у количинама
назначеним у табели:
Железничка станица
Петловача
Лешница
Лозница
Прњавор Мачвански
УКУПНО:

Количина (m³)
12.000
5.000
10.000
10.000
37.000

Крајњи рок испоруке, за укупно уговорену количину је 31.07.2018. године.
Брише се, тако да сада гласи:
Испорука туцаника са истоваром на депонију вршиће се сукцесивно, у количинама
назначеним у табели:
Железничка станица
Петловача
Лешница
Лозница
Прњавор Мачвански
УКУПНО:

Количина (m³)
12.000
5.000
10.000
10.000
37.000

Рок испоруке укупне количине туцаника је 31. август 2018. године.

Измена и допуна 3: На страни 34/51 конкурсне документације, стоји:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка туцаника са превозом
Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а
Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
/од дана пријема рачуна/

Вирмански, у року од 45 дана

Рок испоруке

31.07.2018. год.

Рок важења понуде
/минимално 30 дана од дана отварања
понуда/

________дана

Испорука туцаника вршиће се из каменолома_________________________.
(навести назив каменолома)
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.

Брише се, тако да сада гласи:
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка туцаника са превозом
Укупна понуђена цена, РСД без ПДВ-а
Укупна понуђена цена, РСД са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
/од дана пријема рачуна/

Вирмански, у року од 45 дана

Рок испоруке

31.08.2018. год.

Рок важења понуде
/минимално 30 дана од дана отварања
понуда/

________дана

Испорука туцаника вршиће се из каменолома_________________________.
(навести назив каменолома)
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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Измена и допуна 4: На страни 47/51 конкурсне документације, у „Моделу
Уговора“ стоји:
Рок испоруке
Члан 3.
Продавац ће укупну количину од 37.000m³ туцаника испоручити најкасније до
31.07.2018. године.
Испоруке ће се вршити сукцесивно, у складу са захтевом и дневним потребама
Купца.
Купац ће Продавца о количини и месту испоруке, на доказив начин (факсом, emailom), обавестити најкасније 1(један) дан пре испоруке.
Продавац се обавезује да испоруке, по захтеву Купца, врши и у дане државног
празника, суботом и недељом.
Брише се, тако да сада гласи:
Рок испоруке
Члан 3.
Продавац ће укупну количину од 37.000m³ туцаника испоручити најкасније до
31.08.2018. године.
Испоруке ће се вршити сукцесивно, у складу са захтевом и дневним потребама
Купца.
Купац ће Продавца о количини и месту испоруке, на доказив начин (факсом, emailom), обавестити најкасније 1(један) дан пре испоруке.
Продавац се обавезује да испоруке, по захтеву Купца, врши и у дане државног
празника, суботом и недељом.

Комисија за јавну набавку
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