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Комисија за јавну набавку добара -Набавка резервних делова по партијама, ЈН
5/2019-II фаза квалификационог поступка, образована решењем бр.5/4 од
19.01.2021.године ЈН 5/2021.

Бор,25.01.2021.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка резервних делова

по партијама, ЈН 5/2021-II фаза квалификационог поступка

Комисија за јавну набавку образована решењем бр.5/4 од 19.01.2021.године, у
року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о
јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним
позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке Набавка резервних
делова по партијама, ЈН 5/2021-II фаза квалификационог поступка, свим
лицима којима је призната квалификација доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку резервних делова по
партијама, ЈН 5/2021-II фаза квалификационог поступка, и то: Мења се број
шасије за возило RENAULT MIDLUM220DCI.
-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 9



5-III ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
резервних делова по партијама, ЈН број 5/2021;
Партија 9: Резервни делови за возила MAN
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПIБ):
Iме особе за контакт
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Врста правног лица (заокружити)

Микро
Мало

Средње
Велико

Физичко лице

Партија 9: Резервни делови за возила MAN

Ред.
број Назив делова

Каталошки
број

UPISATI
KATALOŠKI

BROJ

ЈМ Кол.
Јединич
на цена
без пдв-

а

Укупна цена
без пдв-а

MAN TGA26.430 br. šas. WMAH262246M452300,br.mot. 50513342261337

1 Заптивач издувне гране комад 2

2 Гарнитура заптивача за
турбину

гарнитура 1

3 Резервоар за ваздух
једнокоморни 4L

комад 2

Укупна вредност без ПДВ-а

Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке (не може бити дужи од 5 календарских дана
од дана пријема наруџбенице од стране Наручиоца)
Начин испоруке Сукцесивна испорука добара



Гарантни период(Гаранција за испоручена добра, изузев
добара која се сматрају потрошним материјалом, мора
износити најмање 24 месеци.)
Место испоруке Франко Наручилац

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 је предмет јавне набавке обликован у више партија,
понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно


