ЈН/2000/0112/2018 (804/2018)

Прва измена конкурсне документације

На основу чл. 63. став 5. и чл. 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је сачинила:
ПРВУ ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара:
Хидраулични алат и прибор
ЈН/2000/0112/2018 (804/2018)
1.
Део 3.2 Конкурсне документације – Техничка спецификација за Партију 2, на страни 8/66
Конкурсне документације, мења се и даје у прилогу.
2.
Сходно измени техничке спецификације за Партију 2, мења се Образац 2 – Образац
структуре цене за Партију 2, на страни 39 и 40/66 Конкурсне документације и даје у
прилогу.
3.
Део 3.2 до 3.5 Конкурсне документације – Техничка спецификација, на страни 9/66
Конкурсне документације , мења се и гласи:
„3.2. Рок испоруке добара
Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши према спецификацији у року
који не може бити дужи од:
Партија 1: 60 дана од дана ступања уговора на снагу;
Партија 2: 45 дана од дана ступања Уговора на снагу.
Сматраће се да је понуђач испоручио добра када понуђач и наручилац потпишу Записник
о квалитативном и квантитативном пријему добара.
3.3. Место испоруке добара и паритет
Партија 1: Понуда се даје на паритету фцо Власинске ХЕ Сурдулица,магацин Хе Врла 3,
Масурица, општина Сурдулица;
Партија 2: Понуда се даје на паритету фцо Магацин ХЕ Пирот, Пирот;
3.4. Квалитативни и квантитативни пријем
Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке
најмање 7 дана пре планираног датума испоруке.
Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са
којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства
којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа
испоруке у магацин Купца.
Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено
преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.
Купац је обавезан да по квантитативном пријему испоруке добара,без одлагања, утврди
квалитет испорученог добра чим је то према редовном току ствари и околностима могуће.
Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном
пријему – без примедби и/или Отпремнице.
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Само за Партију 2: Понуђач је у обавези да приликом испоруке добара за Партију 2
достави Уверење о еталонирању-сертфикат о калибрацији за добро на позицији 1
техничке спецификације.
3.5. Гарантни рок за Партију 1 и Партију 2
Гарантни рок за испоручена добра је 24 месеца од потписивања Записника о
квалитативном и квантитативном пријему добара.
Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току
трајања гарантног рока“.
4.
Део 6. Конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 6.3 –
Обавезна садржина понуде на страни 16/66 Конкурсне документације мења се и гласи:
6.1 „Обавезна садржина понуде
Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази, који су наведени у
конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и
печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
 Образац понуде
 Структура цене
 Изјава о независној понуди
 Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона
 Потврда издата од стране произвођача или увозника о постојању овлашћеног
сервиса предметног добра на територији Републике Србије – за Партију 2
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
 Списак испоручених добара Образац 5;
 Потврда о референтним набавкама Образац 6;
 Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да
понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група
понуђача
 потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)
 докази о испуњености услова из чл. 76. Закона у складу са чланом 77. Закон и
Одељком 4. конкурсне документације
 Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)“
5.
Члан 6. Модела Уговора, на страни 59/66 Конкурсне документације мења се и гласи:
„Члан 6.

Квантитативни пријем
Продавац се обавезује да писаним путем обавести Купца о тачном датуму испоруке
најмање 7 (седам дана) радна дана пре планираног датума испоруке.
Обавештење из претходног става садржи следеће податке: број Уговора, у складу са
којим се врши испорука, датум отпреме, назив и регистарски број превозног средства
којим се врши транспорт, количину, вредност пошиљке и очекивани час приспећа
испоруке у место складиштења ЈП ЕПС, коме се добро испоручује.
Купац је дужан да, у складу са обавештењем Продавца, организује благовремено
преузимање добра у времену од 08,00 до 14,00 часова.
Пријем предмета уговора констатоваће се потписивањем Записника о квантитативном
пријему – без примедби и/или Отпремнице и провером:
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3.2. Партија 2: Хидраулични алат и прибор - ХЕ Пирот

Рбр

Назив добра

(1)

(2)

количина
(4)

ком

1

2.

Измењиви шестоугаони уметак ОК 17mm
(прилог 1, слика 2, позиција 4)

ком

1

3.

Измењиви квадратни уметак 3/4“.
(прилог 1, слика 2, позиција 5)

ком

1

1.

Хидраулички момент кључ двоструког
дејства:
 Максимални радни притисак 680 до 700 bara
 Обртни момент 200±5% до 2000±5% Nm.
 Растојање од осе кључа до обода алата
F≤25mm
(Прилог 1)
 Прикључак за црева 3/8“.
 Окретно нагибни прикључак
360° ротација по X-оси
160° ротација по Y-оси.

Јед.
мере
(3)
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ОБРАЗАЦ 2.
ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ
Партија 2: Хидраулични алат и прибор - ХЕ Пирот
Јед.
количина
мере

Рбр

Назив добра

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Хидраулички момент кључ
двоструког дејства:
 Максимални радни
притисак 680 до 700 bara
 Обртни момент 200±5%
до 2000±5% Nm.
 Растојање од осе кључа
до обода алата F≤25mm
(Прилог 1)
 Прикључак за црева 3/8“.
 Окретно нагибни
прикључак
360° ротација по X-оси
160° ротација по Y-оси.

ком

1

2.

Измењиви шестоугаони
уметак ОК 17mm
(прилог 1, слика 2, позиција
4)

ком

1

3.

Измењиви квадратни
уметак 3/4“.
(прилог 1, слика 2, позиција
5)

ком

1

Јед.
цена без
ПДВ
дин.
(5)

Јед.
цена са
ПДВ
дин.
(6)

Укупна
цена без
ПДВ
дин.
(7)

Укупна
цена са
ПДВ
дин.
(8)

Назив
произвођача
добара,модел,
ознака добра
(9)
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Посебно исказани трошкови Трошкови царине
који су укључени у укупно
понуђену цену без ПДВ-а
(цена из реда бр. I) уколико Трошкови превоза
исти постоје као засебни
трошкови)
Остали трошкови (навести)

I
II
III

Датум:

динара
динара
динара

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара
(збир колоне бр. 7)
УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ
(ред. бр.I+ред.бр.II) динара

_____________

М.П.

Потпис:__________________

Напомена:
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.
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