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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр.1  конкурсне документације за  јавну набавку 
добара – букови импрегнисани прагови, у отвореном поступку, број набавке 
6/2019 
 

Измена и допуна бр.1  На страни 35/51 конкурсне документације, стоји: 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – букови импрегнисани прагови, у количини од 
14.500 комада 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од 
дана испостављања рачуна  

 
Рок испоруке  
/крајњи рок за испоруку не дужи од 90 дана од 
дана закључења уговора / 
 

Рок за испоруку 1600 ком. 
(Краљево)_________ дана од 
дана закључења уговора 
Рок за испоруку 12.900 ком. 
(Крагујевац и Сврљиг) _________ 
дана од дана закључења уговора 

Место испоруке Краљево, Крагујевац и Сврљиг 

Паритет испоруке 

-*FCА Краљево, Крагујевац и 
Сврљиг (за понуђаче са 
територије Републике Србије) 
-*DAP (Incoterms 2010) Краљево, 
Крагујевац и Сврљиг (за понуђаче 
ван територије Републике Србије) 

Земља порекла букових импрегнисаних прагова 
са прибором 

 

Гарантни рок 
/минимално 12 месеци/ 

___________месеци од дана 
испоруке 

 
Рок важења понуде 
/минимум 30 дана/ 
 

_____ дана од дана отварања 
понуда 

Датум                    Понуђач 



 

 

 

 

    М. П.  
                                        
Брише се тако да сада гласи: 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – букови импрегнисани прагови, у количини од 
14.500 комада 
 

 
Укупна цена, РСД  без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена, РСД  са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

вирмански, у року од 45 дана од дана 
испостављања рачуна  

 
Рок испоруке  
/крајњи рок за испоруку не дужи од 90 
дана од дана закључења уговора / 
 

Рок за испоруку 1600 ком. 
(Краљево)_________ дана од дана 
закључења уговора 
Рок за испоруку 12.900 ком. 
(Крагујевац и Сврљиг) _________ 
дана од дана закључења уговора 

Место испоруке Краљево, Крагујевац и Сврљиг 

Паритет испоруке 

-*FCА Краљево, Крагујевац и Сврљиг 
(за понуђаче са територије Републике 
Србије) 
-*DAP (Incoterms 2010) Краљево, 
Крагујевац и Сврљиг (за понуђаче ван 
територије Републике Србије) 

Земља порекла букових импрегнисаних 
прагова  

 

Гарантни рок 
/минимално 12 месеци/ 

___________месеци од дана испоруке 

 
Рок важења понуде 
/минимум 30 дана/ 
 

_____ дана од дана отварања понуда 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
       __________________                                           __________________________ 
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