Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 957-7/16
Датум: 10. август 2016. године
Београд

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
ПОСЕБНЕ ФАСЦИКЛЕ И КОШУЉИЦЕ ЗА ТРАЈНО ОДЛАГАЊЕ АРХИВСКЕ
ГРАЂЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДИПЛОМАТСКОГ АРХИВА МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ
ПОСЛОВА»
РЕДНИ БРОЈ ЈН 21/2016

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 15/14
и 68/15), наручилац врши измену Конкурсне документације број: 1072-5/16 од 16. маја 2016.
године, како следи:
1) У делу 6 конкурсне документације, образац 6.2) Образац понуде са спецификацијом
и структуром цене, услед начињене техничке грешке, се мења тако да гласи:
6.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са спецификацијом и структуром цене
1) Понуда број ____________________ од ______________ године у отвореном поступку,
за јавну набавку добара “ Посебне фасцикле и кошуљице за трајно одлагање архивске грађе
за потребе Дипломатског архива Министарства спољних послова“, редни број ЈН 21/2016
Табела 1.
Подаци о понуђачу
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Разврставање
предузећа
(заокружити категорију)
Име особе за контакт

а) микро б) мало в) средње г) велико

e-mail
Број телефона
Број телефакса
Број рачуна и назив банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) Понуду дајем:
(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в))

Табела 2.
а) САМОСТАЛНО
б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
e-mail
Број телефона
Број телефакса

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

1)

Назив учесника
понуди:

в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
у заједничкој

Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
e-mail
Број телефона

Број телефакса
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче
или учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. треба са својим подацима
да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба
навести у табели 2. овог обрасца

3) Понуђена цена:

Р.
бр

1
1.

НАЗИВ АРТИКЛА
опис

Јед.
мере

Процењ
ена –
количи
на на
годиш
њем
нивоу

2

3

4

ком

1.500

Фасцикле се праве
следећег материјала:

од

корице су од лепенке 2 мм
дим.270x370 мм која је са
спољне стране обложена
платном- диоленом бордо
црвене боје.
Са
унутрашње
стране
корице
су
обложене
офсетном хартијом 120гр
беле боје, на корицама се
налазе два бочна отвора кроз
која
се
провлачи
полипропиленска
гуртна
ширине 20 мм. На врху
гуртне је ушивена метална
рол шнала сиве боје.
Унутрашње
преградне
корице су од офсетне хартије
140 гр које су обложене
платном -диоленом бордо
црвене боје, а за основне
корице су причвршћене
металним поп нитнама 5 мм
боје бронзе.
( у складу са узорком
наручиоца)

Цен
а по
јед.
мер
е
без
ПД
В-а
5

Цен
а по
јед.
мер
е са
ПД
Вом
6

Укупн
о
без
ПДВ-а

Укупн
о са
ПДВом

7 (4х5)

8(4х6)

2.

Фасцикла-кошуљица,
штампана прва страна,
дим. развијене фасцикле
59,5 цм,
(биговано на 24 цм +24 цм. +
11 цм.)
у
складу
са
узорком
наручиоца

ком

5.000

УКУПНО:
ПДВ

*Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у табели.
Упутство за попуњавање Табеле 3 – структура понуђене цене:
- у колону број 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваки од артикала наведених под
редним бројем од 1 до 2;
- у колону број 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваки од артикала наведених под
редним бројем од 1 до 2;
- у колону број 7 уписати укупну цену без ПДВ-а, за сваки од артикала наведених под
редним бројем од 1 до 2, која се добија множењем количине са јединичном ценом без ПДВа;
- у колону број 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом, за сваки од артикала наведених под
редним бројем од 1 до 2, која се добија множењем количине са јединичном ценом са ПДВом;
- у дну колоне 7, уписати укупну цену без ПДВ-а која се добија сабирањем свих
појединачних укупних вредности из колоне 7;
- у дну колоне 8, уписати укупну цену са ПДВ-ом која се добија сабирањем свих
појединачних укупних вредности из колоне 8;
- у дну табеле, у последњем реду, уписати износ ПДВ-а.
4) Рок важења понуде:
______ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

датум:
____________________
место:
____________________

М.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача
___________________

2) У свему осталом, конкурсна документација остаје непромењена.

3) Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца

Комисија за јавну набавку

