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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БРОЈ 3
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОПИР АПАРАТА ЗА ГРАНИЧНЕ СТАНИЦЕ ШИД,
СУБОТИЦА и ДИМИТРОВГРАД, НАБАВКА БРОЈ 30/2015

На странама 16/39 и 21/39 конкурсне документације
додаје се колона јединична понуђена цена у РСД без ПДВ-а.

и дато је у прилогу

Комисија за јавну набавку

Образац бр. 1
Број понуде:_______________
Датум:_____________________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОПИР АПАРАТА
ЗА ГРАНИЧНЕ СТАНИЦЕ ШИД, СУБОТИЦА И ДИМИТРОВГРАД,
НАБАВКА БРОЈ 30/2015, У ТОВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

На основу јавног позива за подношење понуде за набавку копир апарата за граничне
станице Шид, Суботица и Димитровград у отвореном поступку, број јавне набавке
30/2015
Назив понуђача:__________________________________________________________
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________
Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________
Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________
Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________
Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________
Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________
Лице за контакт_________________________________________________________
даје понуду како следи (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора.
- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је
- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:

Р.
бр
1.
2
3
4.

5.

Назив

Копир апарат за граничну
станицу Шид
Копир апарат за граничну
станицу Суботица
Копир апарат за граничну
станицу Димитровград
Постоље за понуђени
копир апарат
Тонер за понуђени копир
апарат – оригинал за
минимум 10000 страна

Ј.м

Коли
чина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

6

Јединична
понуђена
цена у РСД
без ПДВ-а

Mинимум тeхничких
кaрaктeристикa кoje копир апарат мoрa
дa пoсeдуje:

Прoизвoђaч:

Врста апарата: Дигитални црно бели
ласерски фотокопир апарат и
штампач, колор скенер
Подржане величине папира: А3 A4
A4R A5 A5 R

Врста апарата:

Укупна
понуђена
цена у РСД
без ПДВ-а

%

ПДВ у
РСД

Укупно
понуђена
цена са
ПДВ-ом

Moдeл:

Подржане величине папира
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Образац бр. 2.1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за јавну набавку копир апарата за граничне станице Шид, Суботица и
Димитровград, набавка број 30/2015, у отвореном поступку
Р.
бр
1.
2
3
4.

5.

Назив

Копир апарат за граничну
станицу Шид
Копир апарат за граничну
станицу Суботица
Копир апарат за граничну
станицу Димитровград
Постоље за понуђени
копир апарат
Тонер за понуђени копир
апарат – оригинал за
минимум 10000 страна

Ј.м

Коли
чина

ком

1

ком

1

ком

1

ком

3

ком

6

Јединична
понуђена
цена у РСД
без ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена у РСД
без ПДВ-а

ПДВ
у РСД

Укупно
понуђена цена
са ПДВ-ом

ВРЕДНОСТ у РСД

Укупна понуђена вредност без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а :
Укупна понуђена вредност са ПДВом:
* у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне цене
** у цену копир апрата морају бити урачунати и сви могуђи трошкови приликом
транспорта –испоруке, инсталације, пуштања у рад ид др.. Никакви накнадни
трошкови неће бити признати од стране Наручиоца.

У

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

дана
М.П.
Напомена: Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које
понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице.
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