Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Комисија за јавну набавку
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4874081 F: +381 21 4874087
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-166/2016

ДАТУМ: 17.10.2016. године

I ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БРОЈ: 404-166/2016
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ОБЈЕКАТ У
ЧОРТАНОВЦИМА
ЈН МВ 23/2016

Позив и Конкурсна документација објављени
на ПЈН и интернет страници наручиоца:

12.10.2016. године

Рок за подношење понуда:

27.10.2016. године до 10:00 часова

Јавно отварање понуда:

27.10.2016. године

у 11:00 часова
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за
заједничке послове покрајинских органа број 404-166/2016 од 11.10.2016.
године
припремила је

I ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ ОБЈЕКАТ У
ЧОРТАНОВЦИМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 23/2016

1. У делу Конкурсне документације 7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ мења се и гласи:
2. У делу Конкурсне документације ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА на страни 29/61, број „22/2016“ мења се и гласи: „23/2016“;
3. У делу Конкурсне документације ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О
ПОДИЗВОЂАЧИМА на страни 31/61, број „22/2016“ мења се и гласи: „23/2016“.
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - НОВИ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ
ОБЈЕКАТ У ЧОРТАНОВЦИМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs
дана 12.10.2016. године
ЈН МВ 23/2016
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
*подаци из АПР
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем поште:
Општина:

Место:

Улица:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:
Претежна делатност:

Шифра делатности:

Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице за потписивање
уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде и датум:
Интернет страница на којој су докази из
чл.77.ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз понуду, а
ако се даје изјава не треба
попуњавати):
Понуђач се налази у регистру понуђача
АПР:

да

не
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :
- самостално
- као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно име (назив) члана
групе понуђача:

Место, општина и адреса седиште члана
групе понуђача

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у
заједничкој понуду.

- као понуда са подизвођачем:
Скраћено пословно име
(назив) и место и адреса
седишта подизвођача:

Проценат укупне
вредности набавке
која ће се поверити
подизвођачу:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:

Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из
групе понуђача.

Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о
подизвођачу

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДА
Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ
УГОВОРА

Предмет:

добра
–
опрема
Чортановцима

за

репрезентативни

објекат
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у

Укупна цена без ПДВ:

динара

ПДВ:

динара

Укупна цена са ПДВ:

динара

Начин, рок и услови
плаћања:

Вирмански, на рачун понуђача,
авансно, 100% од
уговорене цене у року до 20 дана од дана пријема
исправно сачињеног предрачуна за добра која ће бити
испоручена

Рок испоруке и монтаже
добара:
Гарантни рок:
а) за добра од редног
броја 1-11 из техничке
спецификације
минимум 24 месеци;
б) за добро под редним
бројем 12 из техничке
спецификације
минимум 15 година за
језгро

испорука и монтажа добара у року до ____ дана од дана
пријема писаног позива представника Наручиоца

а) ____ месеца/и;
б) ____ година/е за језгро

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Понуђачи су дужни да уз понуду доставе 6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ –
НОВИ.
Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити
на
Порталу
јавних
набавки
и
на
својој
интернет
страници
(www.uprava.vojvodina.gov.rs - линк Јавне набавке).

Комисија:
1. _____________________, Маја Гајинов, члан
2. _____________________, Љиљана Бањац, члан
3. _____________________, Милан Станков, члан
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