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Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак
Цара Лазара број 51.
Чачак
27/2018-ЈН
28.02.2018. године

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д-2018, Наручиоца ЈП
''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Чланом 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и
68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда имени или
допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на
Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници.
У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку мале вредности набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП
''Градац'' Чачак ), редни број јавне набавке мале вредности 01/Д-2018, Наручиоца ЈП
''Градац'' Чачак, из техничких разлога врши измену конкурсне
документације и то на следећи начин:
Страна 51 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се
страном 51 - по измени конкурсне документације.
С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 51 - по измени
конкурсне документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи
поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом
изменом објављену страну 51 - по измени конкурсне документације, преузму са
Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену првобитно
објављене стране конкурсне документације - редни број стране конкурсне
документације 51.
У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена.
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи
у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.
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51 - по измени конкурсне документације

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Начин, рок и услови плаћања:
( који не може бити краћи од 30 дана од дана пријема рачуна за сваку испоруку који
испоставља добављач на основу документа којим је потврђена испорука добара из
предмета уговора )
''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива''

_______________________________________________
* ( уписати у данима )

Рок за испоруку добара:
Понуда условљена тачно одређеним роком за испоруку добара.
Детаљно регулисање питања везаног за рок за испоруку добара,
извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Рок важења понуде:
( који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда )
''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива''

_______________________________________________
* ( уписати у данима )
* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да попуни тражени податак
Датум

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________________

_________________________________
* ( потпис овлашћеног лица понуђача )

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 који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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