„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Београд, Здравка Челара 14а
Факс: +381 11 3290740
Телефон: +381 11 3292082
E-mail: nabavka@srbrail.rs
Број: 33/15-4935
Датум: 10.09.2015.
На основу члана 63. закона о јавним набавкама (службени гласник рс бр.124/12 од
29.12.2012. године), за јавну набавку материјала и опреме за каблове у отвореном поступку
по партијама набавка бр.44/15 доносимо:

Измена конкурсне документације бр.1
На страни 14 Конкурсне документације за за јавну набавку материјала и опреме за каблове у
отвореном поступку по партијама набавка бр.44/15 врши се измена Обрасца бр1 у делу
Рока испоруке на начина да се се додаје „не дужи од 45 дана од дана издавања
поруџбенице“
Измењен Образац 1

КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ

Образац бр. 1-___
Датум: ___________________
Понуда бр.________________ за Партију ___ - ____________________________________
- Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Одговорно лице понуђача:
Овлашћено лице понуђача:
Телефон:
Факс:
Електронска пошта:
Текући рачун:
Матични број:
ПИБ:
Регистарски број:
Шифра делатности:
- Понуда се даје:
а) самостално
б) са подизвођачем: (број подизвођача ________)
в) као заједника понуда: (број учесника у заједничкој понуди ______)
Заокружити а),или б) или в) Уколико се заокружује б) и в) уписати број подизвођача, односно учесника у
заједничкој понуди
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
%
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:
Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши
преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем.
-

Комерцијални услови понуде:
Укупна Вредност понуде без ПДВа:
(изражено у динарима)
Вредност ПДВа:
(изражено у динарима)
Вредност понуде са ПДВом:
(изражено у динарима)
Рок испоруке:
(не дуже од 45 дана рачунајући од дана издавања
поруџбенице)
Паритет испоруке:
(нпр. -DАP магацин Купца,)
Гарантни рок:
(рачунајући од дана испоруке)
Начин плаћања:
(авансно, вирман-одложено)
Рок плаћања:
(рачунајући од дана испоруке)
Важност понуде:
(Минимални период важности понуде је 90 дана од дана
отварања понуда)
Остало:
Место и датум

Понуђач
М.П.
потпис овлашћеног лица

Напомена:Уписати број партије у којој се учествује. Образац копирати уколико се учествује у више партија

