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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 - Набавка делова за машине за механизовано
одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке), у отвореном
поступку, набавка број 64/2019

1)

У одељку III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК; тачка - Гаранција, мења се и гласи :
„Гаранција за испоручена добра мора бити 12 месеци од датума испоруке.
Представник добављача биће позван на квалитативни пријем услуге ремонта
диференцијала код ремонтера.

2) У одељку VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка
6.10.3. Захтев у погледу гаранције и рекламације, став 1, мења се и гласи:
„ Гаранција за испоручену опрему износи најмање 12 месеци од испоруке робе у
стовариште Наручиоца, тј. од дана када је записнички констатован пријем робе у
магацин Наручиоца.“

Остали део конкурсне документације остаје непромењен.

У прилогу измена и допуна :
-

Нов образац понуде – део под бројем 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка делова за машине за механизовано
одржавање колосека (подбијачице, плугови, решетаљке) јавна набавка број 64/2019

Укупна цена без ПДВ-а
РСД/ЕУР
Укупна цена са ПДВ-ом
РСД/ЕУР
(За домаће понуђаче)
Рок и начин плаћања

одложено, 45 дана од испоруке робе у
магацин Наручиоца

Место испоруке

Магацин наручиоца у Батајници

Рок испоруке
( максимално 3 месеца )

__________________ од дана закључења
уговора

Гарантни рок
(минимум 12 месеци)

_________________ од датума испоруке
робе у магацин наручиоца

Рок важења понуде
(минимум 90 дана )

_______ дана од дана отварања понуда

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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