Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-27/16-7
Датум: 26. 02. 2016.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ БР. 08/16 - НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ОБЛИКОВАНА У
ТРИ ПАРТИЈЕ ТАКО ДА СЕ СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 08/16 – Набавка противградних ракета
обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно, наручилац
је извршио измену конкурсне документације и то за следеће:

1. На страни 25 конкурсне документације, у обрасцу понуде за Партију 3, код ставке
укупна цена са и без ПДВ-а, мења се назначена количина од “1000 комада” у количину
од “450 комада”.
2. Мења се текст у футеру конкурсне документације, па исправљен текст гласи:
“Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку добра: Набавка противградних
ракета обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно број 08/16”

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

Образац бр. 1

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________________

ПРЕДМЕТ: НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ОБЛИКОВАНА У ТРИ
ПАРТИЈЕ, ЈН БР. 08/16 – ПАРТИЈА 3: Ракете по начину лансирања без
динамичког удара, са линијским или касетним начином исејавања реагенса,
вертикалног домета од 5.700 до 6.100 m испаљене се надморске висине 0 m под
елавационим углом од 85°, које носе од 400 до 480 грама реагенса на бази сребројодида (АгЈ) активности по граму пиротехничке смеше минимум честица на
температури испитивања од –10˚ С
ПРОИЗВОЂАЧ / ТИП / МОДЕЛ
___________________________________________________________________
ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА (без ПДВ-а)
Цена једне противградне ракете за Партију 3,
без ПДВ-а

__________________ динара нето

Укупна цена за 450 комада противградних
ракета за Партију 3, са свим урачунатим
трошковима, без ПДВ-а

__________________ динара нето

Укупна цена за 450 комада противградних
ракета за Партију 3, са свим урачунатим
трошковима, са ПДВ-ом

__________________ динара бруто

Рок испоруке је
(не може бити дужи од 15 дана)

_______ дана од дана закључења уговора

Гарантни рок предметног добра
( не може бити краћи од 60 месеци )

_____ месеци од дана испоруке предметног
добра

Након испоруке предметног добра, а у року од
(не краће од 15 дана нити дуже од 45 дана)

___________ дана од дана достављања
рачуна за испоручено предметно добро

УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а)

УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом)

РОК ИСПОРУКЕ
ГАРАНТНИ РОК
РОК ПЛАЋАЊА

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

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

______ дана од дана отварања понуда

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен
подизвођачу
________________ %
(уписати проценат)
Део предмета јавне набавке који ће извршити преко
подизвођача
_____________________________________
( уписати )
Датум

М. П.

Понуђач

Напомена
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе (у писаној форми у понуди) који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку добра: Набавка противградних
ракета обликована у три партије тако да се свака партија може уговарати засебно број 08/16
страна 25 oд 45

