
Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“ 

Број : 2958 

Датум : 14.08.2017. год. 

 

 

                                    Измена конкурсне документације за Партију 1 

                         у поступку јавне набавке  ЈНВВ-д 08/17 Водоводне РЕ цеви 

 

           У складу са чланом 63. ЗЈН, Наручилац врши следеће измене у конкурсној документацији :  

 

I/1 Мења се спецификација потребних цеви у Партији 1, и то :  

 

Смањује се количина цеви   Ø63 (2“) PN 10 са 2000 на 1280 m
1
 (метара дужних), а  

додаје се нова позиција -  цеви   Ø63 (2“) PN 16 у количини од 500 m
1
 .  

 

I /2 У складу са наведеном изменом потребно је у важећој конкурсној документацији број 2833 од 

03.08.2017.године - у делу који је означен као ДЕО II/1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1, заменити 

Образац 3П (странице број 19 и 20) новим Обрасцем 3П ( са исто нумерисаним страницама) који 

дајемо у прилогу овог документа и који садржи наведену измену.  

   

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Измена конкурсне документације број 2958 од 14.08.2017.год. је сада саставни део конкурсне 

документације у поступку јавне набавке ЈНВБВ-д 08/17 Водоводне РЕ цеви и понуђачи су дужни да своје 

понуде поднесу у складу са наведеним изменама.  

 

Комисија у поступку ЈНВВ-д 08/17 

 

У прилогу : -Образац 3П (странице број 19 и 20) 
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                                                                Образац 3П  

 

                                       Предмет, цене и остали услови Понуде  

           за Партију 1- РЕ водоводне цеви у поступку јавне набавке  ЈНВВ-д 08/17 Водоводне РЕ цеви  

                                    који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

1/ Предмет Понуде су водоводне РЕ (полиетиленске) цеви произвођача (назив и седиште) : 

 _________________________________________________________________________________________   

fco. Наручилац Чајетина, под условима наведеним даље у Обрасцу, као и условима из конкурсне 

документације у предметном поступку јавне набавке.         

 

2/ РЕ (полиетиленске) водоводне цеви – добра из Партије 1 нудимо према датој спецификацији и по 

наведеним јединичним и укупним ценама како је дато у Табели-спецификација понуде. 

 

Табела – Спецификација понуде  

Називни 

пречник 

цеви 

Радни 

притисак 

Јед. 

мере 

Понуђена 

(потребна) 

количина 

Понуђена цена по ј.м. 

без ПДВ-а  (РСД)  

Укупна понуђена цена  

без ПДВ-а (РСД)  

 
Ø25 (3/4“)  PN 10  m 

1 
2000    

Ø32 (1“)  PN 10  m 
1 2000    

Ø40 (5/4“)  PN 10  m 
1 2000    

Ø50 (6/4“)  PN 10  m 
1 2000    

Ø63 (2“)  PN 10  m 
1 1280    

Ø63 (2“)  PN 16  m 
1 500    

Ø75 (2 1/2“) PN 10  m 
1 1000    

Ø90 (3“)  PN 10  m 
1 300   

Ø90 (3“)  PN 16  m 
1 600   

Ø110 (4“)  PN 10  m 
1 415   

Ø110 (4“)  PN 16  m 
1 400   

Ø160  PN 10  m 
1 200    

Ø225  PN 10  m 
1 500    

Ø315  PN 10  m 
1 1000   

                                           УКУПНО БЕЗ ПДВ-а-----------------------------  

 

 

3/ Рекапитулација :  

   Укупна понуђена цена без ПДВ-а за Партију 1 - РЕ водоводне цеви  према спецификацији из дате 

Табеле је :        

                                                           ___________________ динара (РСД),  и словима :  

___________________________________________________________________________ дин., без ПДВ-а, 

ПДВ на понуђену цену по стопи од _____% износи ------      ______________________ динара (РСД), 

а укупна понуђена цена са ПДВ-ом, износи --_________________________ динара (РСД). 

 

 

4/ Гарантни рок је : _________________од испоруке. 

 

 

5/Рок за решавање рекламације је : _____________радних дана од дана пријема писмене рекламације. 

  



ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНВВ-д 08/17 Водоводне РЕ цеви                                                            Page 20 of 42 

6/ Учешће подизвођача у извршењу набавке (наводи се само ако се подноси понуда са подизвођачем): 

1. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис) : ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

у вредности од ___________________РСД, без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а. 

2. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис): ____________________________________________________________________________ 

у вредности од ____________________РСД без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а.   

 

7/ Остало (ближа појашњења, напомене...) : ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

8/ Рок важности понуде је : ____________________дана од дана отварања понуда.  

          

                                                                    

За Понуђача (назив и седиште понуђача, одн. овлашћеног  члана групе понуђача) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Име, презиме и функција одговорног/овлашћеног лица-потписника Понуде : 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Потпис одговорног лица :__________________________________________                   

Датум : ________________ 

                                                            

 

                                                                  М.П.  (печат понуђача/овлашћеног члана групе понуђача) 

  

 


