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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ број 2
Јавна набавка бетонских прагова,
у отвореном поступку бр. 25/2015
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012 и
14/15) и Упутсва понуђачима како да сачине понуду, за јавну набавку бетонских прагова, у
отвореном поступку бр. 25/2015 издају се:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
број 2
На страни 3/52, стоји:
Све цене у понуди морају бити исказане у динарима.
1. Мења се и сада гласи:
Све цене у понуди могу бити исказане у динарима или еурима.
На страни 20/52, стоји:
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цене дате у понуди и укупна вредност понуде могу бити исказане у динарима са и без пореза
на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Све цене у понуди морају бити дате у динарима.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији набавке.
2. Мења се и сада гласи:
Цене дате у понуди и укупна вредност понуде могу бити исказане у динарима или еурима, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Све цене у понуди могу бити дате у динарима или еурима.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији набавке.
Ако понуђач нуди цену у еурима за прерачун у динаре користиће се одговарајући средњи
девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.
На страни 32/52, стоји:
Вредност уговора
Члан 3.
Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи: _____________________ дин.
(словима:_____________________________________________________)
ПДВ (20%) износи: __________________________________________ дин.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: _____________________ дин.
(словима:_____________________________________________________)
3. Мења се и сада гласи
Вредност уговора
Члан 3.
Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи: _______________дин/еур.
(словима:_____________________________________________________)
ПДВ (20%) износи: ____________________________________ дин/еур.
Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи: ________________дин/еур.
(словима:_____________________________________________________)
Остали део конкурсне документације остаје непромењен.
Комисија за ЈН

