Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул.Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-224/13-5
Датум: 02.12.2013.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 12/13
– НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХИДРОЛОШКЕ ИНСТРУМЕНТЕ,
ОБЛИКОВАНА У ШЕСТ ПАРТИЈА ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ
УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО

За јавну набавку у отвореном поступку бр.12/13 – набавка резервних делова за
хидролошке инструменте, обликована у шест партија тако да се свака партија може
уговарати засебно, наручилац Републички хидрометеоролошки завод извршио је
измену конкурсне документације на страни 34/44, односно мења се образац понуде за
Партију 5- Резервни делови за аутоматске станице, па се измењена страна 34/44 налази
у прилогу.
Напомињемо да понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, сходно чл.78.
Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012), нису у обавези да достављају
доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку.

за Комисију за јавну набавку
Бранислава Илић, дипл.прав.

Образац бр.1
5. ПАРТИЈА 5 – Резервни делови за аутоматске станице
ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________
Опис

Цена у динарима без ПДВ-а

-

Резервни регулатор за мрежно напајање 220V/12V за
оловне акумулаторе, са заштитом од пренапона
и заштитом од препражњења акумулатора
_________ x 5 = __________ дин.

-

Резервни регулатор за соларно напајање 12V за
оловне акумулаторе, са заштитом од препражњења
акумулатора
_________ x 5 = __________ дин.

-

Резервна штап антена GSM добитак најмање 2dB са
носачем за спољну монтажу са 5 m кабла и
конекторима
_________ x 10 = _________ дин.
ЦЕНА (без ПДВ-а)
Укупна вредност понуде за Партију 5, без
__________________
ПДВ-а

динара нето

ЦЕНА (са ПДВ-ом)
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом

__________________

динара бруто

РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ
Рок испоруке и уградње целокупног
предметног добра нудим за:

_____ дана од дана закључења уговора

РОК ПЛАЋАЊА
Рок плаћања (не може бити краћи од 15
дана нити дужи од 45 дана)

80% аванса, а остатак у року од ______
дана од дана испоруке предметног добра

ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за понуђено предметно
добро је

_____ месеци од дана пријема предметног
добра

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде (не може бити краћи
од 60 дана)

______ дана од дана отварања понуда

ОВЕРА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
1.

ПЕЧАТ И ОВЕРА ПОНУЂАЧА

2.
3.

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку добара: набавка резервних делова за
хидролошку опрему, обликована у шест партија тако да се свака партија може уговарати засебно, у
отвореном поступку број 12/13
страна 34 од 44

