„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Београд, Здравка Челара 14а
Телефон: +381 11 3292082
Фаx: +381 11 3290740
E-mail: nabavka@srbrail.rs
Број: 33/2015 – 4154
Датум: 28.07.2015.год.

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку
туцаника кречњачког порекла, у отвореном поступку, по партијама, за ЈН бр.
29/2015

Измена 1. На страни 54/222 конкурсне документације, стоји:
XXIII ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 1- Београд, у
количини од 12.000m³, ЈН број 29/2015
За:

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чије
се
фабрике
налазе__________________________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из
ваше
конкурсне
документације
вршити
из
наше
фабрике
________________________ у _________________________ .
1 од 16

Гаранција за наше производе је __________ месеци.
Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер скретничке храстове импрегнисане грађе која је предмет
ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
Брише се, тако да сада гласи:

2 од 16

XXIII ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 1- Београд, у
количини од 12.000m³, ЈН број 29/2015
За:

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо:
________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чији се каменоломи налазе_________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из ваше конкурсне документације вршити из нашег каменолома
________________________ у _________________________ .

Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер туцаника кречњачког порекла који је предмет ове набавке)
да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.

3 од 16

Измена 2. На страни 82/222 конкурсне документације, стоји:

XXIII ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
туцаника кречњачког порекла, за Партију 2 - Параћин, у количини од
7.000 m³, ЈН број 29/2015
За:

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чије
се
фабрике
налазе__________________________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из
ваше
конкурсне
документације
вршити
из
наше
фабрике
________________________ у _________________________ .
Гаранција за наше производе је __________ месеци.
Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер скретничке храстове импрегнисане грађе која је предмет
ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
Брише се, тако да сада гласи:
4 од 16

XXIII ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
туцаника кречњачког порекла, за Партију 2 - Параћин, у количини од
7.000 m³, ЈН број 29/2015
За:

"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд

Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чији се каменоломи налазе_________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из ваше конкурсне документације вршити из нашег каменолома
________________________ у _________________________ .

Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер туцаника кречњачког порекла који је предмет ове набавке)
да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.

5 од 16

Измена 3. На страни 108/222 конкурсне документације, стоји:
XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 3 - Ниш,
у количини од 6.000 m³, ЈН број 29/2015

За:"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чије
се
фабрике
налазе__________________________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из
ваше
конкурсне
документације
вршити
из
наше
фабрике
________________________ у _________________________ .
Гаранција за наше производе је __________ месеци.
Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер скретничке храстове импрегнисане грађе која је предмет
ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
Брише се, тако да сада гласи:
6 од 16

XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 3 - Ниш,
у количини од 6.000 m³, ЈН број 29/2015

За:"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чији се каменоломи налазе_________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из ваше конкурсне документације вршити из нашег каменолома
________________________ у _________________________ .

Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер туцаника кречњачког порекла који је предмет ове набавке)
да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.

7 од 16

Измена 4. На страни 136/222 конкурсне документације, стоји:
XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 4 - Зајечар, у
количини од 5.000 m³, ЈН број 29/2015

За: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чије
се
фабрике
налазе__________________________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из
ваше
конкурсне
документације
вршити
из
наше
фабрике
________________________ у _________________________ .
Гаранција за наше производе је __________ месеци.
Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер скретничке храстове импрегнисане грађе која је предмет
ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
Брише се, тако да сада гласи:
8 од 16

XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 4 - Зајечар, у
количини од 5.000 m³, ЈН број 29/2015

За: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чији се каменоломи налазе_________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из ваше конкурсне документације вршити из нашег каменолома
________________________ у _________________________ .

Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер туцаника кречњачког порекла који је предмет ове набавке)
да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.

9 од 16

Измена 5. На страни 164/222 конкурсне документације, стоји:
XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 5 - Нови Сад,
у количини од 10.000 m³, ЈН број 29/2015

За: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чије
се
фабрике
налазе__________________________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из
ваше
конкурсне
документације
вршити
из
наше
фабрике
________________________ у _________________________ .
Гаранција за наше производе је __________ месеци.
Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер скретничке храстове импрегнисане грађе која је предмет
ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
Брише се, тако да сада гласи:
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XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 5 - Нови Сад,
у количини од 10.000 m³, ЈН број 29/2015

За: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чији се каменоломи налазе_________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из ваше конкурсне документације вршити из нашег каменолома
________________________ у _________________________ .

Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер туцаника кречњачког порекла који је предмет ове набавке)
да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.

11 од 16

Измена 6. На страни 192/222 конкурсне документације, стоји:
XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 6 - Сремска
Митровица, у количини од 5.000m³, ЈН број 29/2015

За: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чије
се
фабрике
налазе__________________________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из
ваше
конкурсне
документације
вршити
из
наше
фабрике
________________________ у _________________________ .
Гаранција за наше производе је __________ месеци.
Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер скретничке храстове импрегнисане грађе која је предмет
ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
Брише се, тако да сада гласи:
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XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 6 - Сремска
Митровица, у количини од 5.000m³, ЈН број 29/2015

За: "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чији се каменоломи налазе_________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из ваше конкурсне документације вршити из нашег каменолома
________________________ у _________________________ .

Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер туцаника кречњачког порекла који је предмет ове набавке)
да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
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Измена 7. На страни 220/222 конкурсне документације, стоји:
XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 7 - Ужице, у
количини од 5.000m³, ЈН број 29/2015

За:"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чије
се
фабрике
налазе__________________________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из
ваше
конкурсне
документације
вршити
из
наше
фабрике
________________________ у _________________________ .
Гаранција за наше производе је __________ месеци.
Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер скретничке храстове импрегнисане грађе која је предмет
ове набавке) да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
Брише се, тако да сада гласи:
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XXI ОБРАЗАЦ ОВЛАШЋЕЊА ПРОИЗВОЂАЧА
за јавну набавку туцаника кречњачког порекла, за Партију 7 - Ужице, у
количини од 5.000m³, ЈН број 29/2015

За:"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"АД
Немањина 6, 11000 Београд
Пошто смо:
_________________________________________________________________
(име произвођача)
регистровани и угледни произвођачи робе:
Р.бр.

Назив (опис) робе

Јед. мере

1
1
2
3

2

3

Количина
(из конкурсне
документације)
4

чији се каменоломи налазе_________________________________ (адреса),
овлашћујемо___________________________________________________
(име и адреса понуђача - заступника или дистрибутера) да поднесе понуду
и потпише Уговор са вама за испоруку горе наведене робе из наше
производње, у количини наведеној у табели. Понуђене количине биће
испоручене у року од ______________ од дана отварања понуда.
Обавезујемо се да ћемо, уколико понуђачу кога смо овим документом
овластили доделите Уговор, производњу и испоруку робе по Спецификацији
из ваше конкурсне документације вршити из нашег каменолома
________________________ у _________________________ .

Датум:____________
_________________________
"Потпис
за
произвођача"

и

у

име

- ЗАСТУПНИК ИЛИ ДИСТРИБУТЕР ОБАВЕЗНО ДОСТАВЉА ВАЖЕЋИ
УГОВОР СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ
- Понуђач је дужан (уколико сам није произвођач, заступник или
дистрибутер туцаника кречњачког порекла који је предмет ове набавке)
да обезбеди овлашћење произвођача за све позиције из
Спецификације.
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Комисија за јавну набавку
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