ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-1431
Датум: 07.05.2019.год.
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку Средства и опрема за заштиту и
ватрогасна опрема, ЈНМВ 20/19.

У Обрасцу понуде дошло је до техничке грешке, па је ставка 1. Црева фи 52, ископирана
два пута.
У прилогу се налази исправљени образац понуде за партију 3 (стр. 14.)
Понуђачи могу користити стари образац понуде за партију 3, али с тим да не попуњавају
рубрике за поновљену ставку1; или могу користити нови, исправљени образац који се налази у
прилогу.

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 20/19

(Образац 2)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Понуда бр .................. од ....................... за јавну набавку добара – обавезна средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту
од елементарних непогода и других несрећа и ватрогасна опрема, ЈНМВ 20/19
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
ПИБ понуђача
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (e-mail)
Телефон / Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
Потребно заокружити
а) Самостално
б) Са подизвођачем
в) Као заједничка понуда
3) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Партија 3. Ватрогасна опрема
P.б
р

Назив добра

1
Црева фи 52
1
Млазнице фи 52
2
Спојка редуцир 52/75
3
Гумице за спојке
4
Стабилне спојке фи 52
5
Точкић вентила
6
Дупли нипли О52
7
Укупна вредност понуде без ПДВ-а

2

Јед. мере

Количина

3
комад
комад
комад
комад
комад
комад
комад

4
20
20
20
50
20
30
20

Једин. цена
без ПДВ-а

Једин. цена
са ПДВ-ом

Произвођач

5

6

7

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке (не може бити дужи од 5 дана)
Рок и начин плаћања
Место испоруке добра
Време важења понуде (не краћe од 30 дана од дана јавног отварања понуда)

Датум:________________
Место:_________________

дана
Одложено 45 дана од дана пријема фактуре уплатом на рачун понуђача
Ф-ко наручилац
дана

М.П

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

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.

