ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Дирекција за железнице

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина бр.6

Интернет страница
наручиоца:

www.raildir.gov.rs

Врста наручиоца:

Орган државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Јавна набавка мале вредности број 1/2018

Врста предмета:

добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка путничког возила

Назив и ознака из општег речника: 34110000
Путнички аутомобили

Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације у
следећем:
- У табели на страни 4 од 43 – Техничке
карактеристике, у 12. реду, код ,,Дужина возила“
уместо ,,од 4.200 мм до 4.310мм“ уписује се ,,од 4.300 мм
до 4.500 мм“ и у 13. реду код ,,Запремина пртљажника“
уместо ,,мин. 380 лит.“ уписује се ,,мин. 500 лит.“ ;
- У табели на страни 30 од 43 - Спецификација са
структуром понуђене цене, код ,,Дужина возила“
уместо ,,од 4.200 мм до 4.310мм“ уписује се ,,од 4.300 мм
до 4.500 мм“ и у 13. реду код ,,Запремина пртљажника“
уместо ,,мин. 380 лит.“ уписује се,,мин. 500 лит.“
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена. Потребно је припремити понуду на
измењеној страни конкурсне документације која се
налази у прилогу и биће објављена на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда,
биће објављено на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.

Страна 30 oд 43
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Путничко возило
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде
Ред.
бр.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ВОЗИЛА

1
1.

2

Путничко возило
Минималне техничке карактеристике
возила
Типвозила: путничко
Врста погонског горива: бензин
Генерацијамотора: Еуро 6
Мењач:мануелни6+1
Погон: предњи

Година производње: 2018
Број врата: 5(пет)
Број седишта: 5(пет)
Боја каросерије: металик
Радна запремина мотора: до 1.000ццм
Снага мотора: мин 100кс
Дужина возила: од 4.300 мм до 4.500 мм
Запремина пртљажника: мин. 500 лит.
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Уписати модел и техничке
карактеристике
понуђеног возила
3

Јед.
мере.

Количина

4

5

ком

1

Јединична
цена без
ПДВ-а
6

Јединична
цена са ПДВом
7

Укупно
без ПДВ-а
(5х6)
8

Укупно
са ПДВ-ом
(5х7)
9

