ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
др.В.Маринковића бр. 4, 31000 Ужице
 (031) 563-150, факс: (031) 563-147
e-mail: zаvoduzice@mts.rs
Датум: 01.04.2019.

Predmet: Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku gasova za
laboratoriju br. 14/2019.

Poštovani ponuđači,
Došlo je do izmene konkursne dokumentacije za javnu nabavku gasova i to u
delu OBRASCA PONUDE kod opisa predmeta nabavke.
U prilogu dopisa nalazi se novi opis predmeta nabavke na kome je potrebno
označiti stranicu iz konkursne dokumentacije, popuniti i dostaviti uz ponudu.

Službenik za javne nabavke
Smilja Ćosić

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА и упутством за
попуњавање:
Гасови за лабораторију
Jed.
NAZIV ARTIKLA

mere

1.

2.

Količina

3.

Azot 5.0

kg

100

Argon 5.0

kg

950

Vodonik 50 kit, 200
bara

kg

4,5

Vazduh

kg

24

Helijum 6.0, 200
bara

l

150

Ugljendioksid 5.0
Gourrmet C

kg

30

Propan butan
komprimovan u
boci

kg

180

Zakup boce

kom

20

Termo box –kutija
sa suvim ledom–
pelete

kom

1

Јед Cena,

Vrednost bez

Vrednost sa

(za zakup boce
izraziti isključivo
po komadu)

PDV-а

PDV-оm

4.

5.

6.

UKUPNO
Место испоруке: пословни простор испоручиоца, Ужице, улица др Веселина
Маринковића бр.4.
Рок испоруке: ____ часа (не дужи од 1 дана) од позива наручиоца
Услови плаћања: Плаћање ће се извршити по испоруци добара, у року од _____дана
(који не може бити краћи од 15 а ни дужи од 90 дана ) рачунајући од дана уредно
примљеног рачуна за пружене услуге

Рок важења понуде_____дана.

ДАТУМ

М.П.

_______________

ПОНУЂАЧ
_________________________

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.

У образац структуре цене морају се уписати:
колона 4. Јединична цена без ПДВ-а
колона 5. Укупна цена без ПДВ-а
колона 6. Укупна цена са ПДВ-ом

