ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
-ПОЛОВНИ ВАНБРОДСКИ МОТОР(ЈНМВ број V-2-38/2019-1260 1.1.6.)

Рок за достављање понуда: 27.09.2019. године до 12,00 ч.
Понуду доставити на адресу: Установа "Резервати природе" Зрењанин
Адреса: 23000 Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 2
Јавно отварање понуда : 27.09.2019. године са почетком у у 12,15 ч.
У просторијама установе „Резервати природе“ Зрењанин,
Војводе Петра Бојовића 2, 23000 Зрењанин

Установа „Резервати природе“ Зрењанин

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) врши се
измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности - половни ванбродски
мотор
- Врши се измена у поглављу 3. "Техничка спецификација ванбродског
мотора" на страни 11 у тачки 3.1. "ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВАНБРОДСКОГ
МОТОРА" брише се табела и додаје нова:
бр
1.
2.

Карактеристика
Снага мотора
годиште

Вредност
од 40 до 50 KS
млађе од 2003.године

- Брише се тачка 3.3: "3.3 ГАРАНТНИ РОК: минимално 2 године
Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, достави и каталог понуђеног
добра."
Тачка 3.4 постаје тачка 3.3

Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке
мале вредности измењену стране одштампају и приложе као саставни део понуде,
односно Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Јавна набавка д

страна

од 3 2

Установа „Резервати природе“ Зрењанин

СТРАНА 11/29
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ
3.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА
бр
1.
2.

Карактеристика
Снага мотора
годиште

Вредност
од 40 до 50 KS
млађе од 2013.године

3.2 МЕСТО ИСПОРУКЕ ВАНБРОДСКОГ МОТОРА
Место испоруке: Објекат „Бегејска петља“, Бегејски ред бб, 23000 Зрењанин.
Неопходно је да приликом примопредаје буде обезбеђена гарантна документација,
упутства и основна обука за коришћење ванбродског мотора.
3.3 КОМИСИЈСКИ ПРИЈЕМ И УГРАДЊА ВАНБРОДСКОГ МОТОРА
Наручилац решењем именује чланове комисије или лица која ће вршити надзор
над уградњом мотора. Наручилац решењем именује чланове комисије која ће извршити
пријем испорученог мотора. Иста комисија ће након уградње, сачинити записник о
изведеним радовима и пробама у раду. Записник ће потписати обе уговорене стране.
Изабрани понуђач је дужан да писаним путем (мејл, факс) обавести наручиоца о лицу
које је задужено за контакт у вези испоруке као и о овлашћеном лицу у вези потписивања
записника.
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