Заводни број : 2415
03.08.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ путничог комби возила за превоз корисника,
ЈНМВ бр.1.1.12./2017

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужава се рок за
подношење понуда.
Нови рок за подношење понуда је 11. 08. 2017. године до 09,00 часова.
Отварање понуда је 11. 08. 2017. године у 09,30 часова, у Сали за седнице, на првом
спрату.
НАПОМЕНА:
Измене се састоје у :
-Код техничких спецификација, на старни 4. (четири) је техничком грешком унета
погрешна димензија код ставке ДУЖИНА ТОВАРНОГ ПРОСТОРА ИЗА ТРЕЋЕГ
РЕДА СЕДИШТА : 2900-2950 мм , тачне димензије су 1050-1100 мм.
- Такође, на страни 31., техничком грешком у Обрасцу 6.2 код ОПИСА
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ је стављен рок за испоруку: најкасније 15 дана од дана
закључења уговора. Тачан рок је најкасније 3 дана од дана закључења уговора
како иначе стоји и у Моделу уговора.

Образац 6.2
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добaра:
Набавка путничог комби возила за превоз корисника, ЈН 1.1.12/2017, а на
основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 2017. године,
достављамо Вам:
Попуњавати само празна поља:

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

- у року од 3 дана по преносу
средстава министарства правде
и испостављања рачуна, а
најдуже 45 дана од дана
испостављања рачуна.
- Плаћање се врши уплатом на
рачун понуђача.
- Плаћање се врши у динарима.

Рок важења понуде

60 дана

Најкасније 3 дана од дана
закључења уговора

Рок испоруке

Најмање 2 године без обзира на
пређену километражу

Гарантни период

ФЦО Геронтолошки центар
Крагујевац, Краља Милан IV-ог
број 90. .

Место и начин испоруке

Датум
__________________________

Понуђач
М. П.

__________________________

Напомене:
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.

Редни
број
1.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ОПИС ДОБАРА,
КОМЕНТАР

Путничко комби возило за превоз путника 8+1-М1
ВИСИНА КРОВА: Ниски кров
МЕСТА ЗА СЕДЕЊЕ: 1+8 седишта
НОСИВОСТ УКУПНА: не већа од 3150 кг
ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 1990-2000 цм³
ПОГОНСКА ОСОВИНА: Предња
СНАГА МОТОРА: минимум 170 КS (125 Кw)
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: 2017
ДУЖИНА ВОЗИЛА: 5300-5350 мм
ДУЖИНА ТОВАРНОГ ПРОСТОРА ИЗА ТРЕЋЕГ
РЕДА СЕДИШТА : 1050 -1100 мм
ВИСИНА ВОЗИЛА: 1900-20200 мм
ВИСИНА ОД ПОДА ДО ПЛАФОНА: 1350-1450 мм
ШИРИНА ВОЗИЛА СА РЕТРОВИЗОРИМА : 22502300 мм

4.

