I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈН 41/14- хотелски намештај за потребе Института за рехабилитацију
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
Р.Србије број 124/12) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши I измену
конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добара –
хотелски намештај за потребе Института за рехабилитацију ЈН бр. 41/14.
У конкурсној документацији Наручиоца на страни 19/37 у обрасцу
понуде у подтачки 6 мења се начин плаћања:
те уместо: Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се
вршити на основу рачуна за испоручену опрему, уградњу и монтажу, у року до
30 дана од дана испостављања рачуна.
треба да стоји : Плаћање је у динарима. Наручилац ће за тражена добра
платити 30% авансно на рачун понуђача у року до пет (5) дана по закључењу
уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у року до 30 дана од
дана пријема фактуре.
У прилогу се налази образац понуде и чини саставни део прве измене КД.
У Младеновцу, 03.11.2014.године

Комисија за ЈН 41/14.

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 41/14– хотелски намештај за
потребе Института за рехабилитацију, достављамо вам следећу:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ ________

4.3. Комерцијални подаци понуде - Табела 3.
1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:_______________________
Словима:____________________________________________
ПДВ:____________
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: ________________________
Словима:____________________________________________
2. Рок испоруке добара ______ ( словима_____________________) дана од дана ступања на
правну снагу уговора (не може бити дужи од 30 календарских).
3.За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ______) подизвођача (уписати број
подизвођача).
словима
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5. Важност понуде износи ____ ( словима_____________________) дана од дана отварања
понуда ( не краћи од 60 дана ).
6.Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Наручилац ће за тражена добра платити 30%
авансно на рачун понуђача у року до пет (5) дана по закључењу уговора, уз финансијско
обезбеђење, а остатак по испоруци у року до 30 дана од дана пријема фактуре.
7.Гарантни рок за испоручена добра износи ___________(не краћи од 12) месеци.
Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________

