У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 124/2012, 14/2015,68/2015) Комисија за јавну
набавку обавештава сва заинтересованалица да је извршена измена и допуна
конкурсне документације за јавну набавку добара брoj 009/16 – Рекламни
материјал за потребе Електронског факултета у Нишу.
ИЗМЕНА БРОЈ
1
НА СТРАНИ БР. 9 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДЕЛУ
8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА
ПЛАЋАЊА, РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ
8.3. Рок испоруке
рок испоруке 24 сата по пријему захтева наручиоца се мења и сада
гласи да је рок испоруке 7 дана
НА СТРАНИ БР. 27 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДЕЛУ
ПОНУДА
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 24 сата
по пријему захтева наручиоца) се мења и гласи не може бити
дужи од 7 дана по пријему захтева наручиоца)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Назив понуђача из групе понуђача-члана
Адреса седишта
Одговорна особа и контак телефон
Матични број и ПИБ

Укупна понуђена цена добара– рекламни материјал за потребе Електронског факултета у
Нишу

динара

Укупна цена (без ПДВ)
Стопа ПДВ

%

Износ ПДВ

динара

Укупна цена (са ПДВ)

динара

2) Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуде
3) Гарантни рок за испоручени материјал наведен у обрасцу понуде је_________ (не може
бити краћи од 3 месеца од дана испоруке добара) .
4) Рок испоруке је_____________дана (не може бити дужи од 7 дана по пријему захтева
наручиоца)
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Обаразац понуде.

Дана ____. ____. 2016. године
ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________
(потпис овлашћеног лица)

