АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Здравка Челара 14а
Телефон: +381 11 3292 082
Факс: +381 11 3292 143
e-mail: nabavka@infrazs.rs
Број: 23/2016-1035
Датум: 12.07.2016.

ПРЕДМЕТ:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 4 У
ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2016 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,
ПО ПАРТИЈАМА

У Обрасцу понуде за Партију 2, на страни 31 од 70 конкурсне документације мења се
комерцијални део обрасца (количина за позицију 4) и дат је прилогу.

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда пондоси као заједничка
понуда):
адреса:

1.
матични број:

,

ПИБ:

особа за контакт:

,

2.

адреса:

матични број:

,

ПИБ:
,

3.

адреса:
,

Врста течног горива
Евродизел за друмска возила
Бензин (евро премијум БМБ 95) за
друмска возила
ТНГ за друмска возила
Бензин (евро премијум БМБ 95) за
механизацију

,

,

број телефона:

,

број телефона:

број рачуна:

ПИБ:

особа за контакт:

број телефона:

број рачуна:

особа за контакт:

матични број:

,

број рачуна:

КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ
Јединична цена у
Јед. мере
Кол.
динарима без ПДВ
л
220.000
л
42.500
л
л

Укупна цена у
динарима без ПДВ

3.500
28.500

Укупно
Укупна вредност понуде:
_____________________________ РСД без пореза на додату вредност.
Рок и начин плаћања:
Одложено у року од _______ дана од дана пријема исправног рачуна за квалитетно и благовремено испоручена
добра.
Рок испоруке:
Одмах
Место испоруке:
ФЦО бензинске станице Понуђача
Рок важења понуде:
_________ од дана отварања понуда. (рок не краћи од 90 дана)
Преузимање евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и евродизела за механизацију врши се на основу дневних
потреба путем компанијских картица.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

НАПОМЕНА:
Потписана и оверена рабатна скала је саставни део понуде и доставља се у прилогу исте.
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