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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈНМВ 117/18 бр.1
( Јавна набавка мале вредности –
набавка акумулатора за ТМД и тешку пружну механизацију)
1. У конкурсној документацији на страни 23/45 стоји:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка акумулатора за ТМД и тешку пружну
механизацију бр. 117/18
Укупна цена без ПДВ-а, РСД

Укупна цена са ПДВ-ом, РСД
Рок и начин плаћања

у року од 45 дана од дана пријема рачуна

Рок испоруке

_______ календарских дана од дана
закључења уговора
( максимално 45 дана )

Рок важења понуде

Гарантни рок

_______ дана од дана отварања
понуда ( минимум 30 )
_____________месеци
( према декларацији произвођача мин. 12
месеци )

- заокружити валуту понуде

1

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.

Мења се и сада гласи:
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка акумулатора за ТМД и тешку пружну
механизацију бр. 117/18
Укупна цена без ПДВ-а, РСД

Укупна цена са ПДВ-ом, РСД
Рок и начин плаћања

у року од 45 дана од дана пријема рачуна

Рок испоруке

_______ календарских дана од дана
закључења уговора
( максимално 20 дана )

Рок важења понуде

Гарантни рок

_______ дана од дана отварања
понуда ( минимум 30 )
_____________месеци
( према декларацији произвођача мин. 12
месеци )

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.

Комисија за јавну набавку

