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ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ
4/2017 - ДОБРА - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

На основу члана 63. Став 1.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број
124/2012,14/2015,68/2015) , Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" из Пирота као
наручилац у поступку јавне набавке мале вредности добара -средства за хигијену,број 3/2018 врши
измену конкурсне документације у делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Oбразац број 2/4, СТРУКТУРА
ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА за партију бр.4 -производи за машину за прање посуђа
Wintеrhalter.
У прилогу је страна 21. конкурсне документације са
изменом конкурсне
документације .

Комисија за јавну набавку бр.3/2018
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Образац бр. 2/4
СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА
МЛЕКАРСКА ШКОЛA СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ" ПИРОТ
ЈН бр. 3/2018 – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
ПАРТИЈА 4 – производи за машину за прање посуђа
1.Ред.
бр.
1.

2.

2.Н А З И

В

Детерџент за машинско
прање суђа
за
машину Winterhalter
ознаке ознаке F-8400,
паковање од 25кг
Сјај за испирање за
машинско прање суђа
за машину Winterhalter
ознаке B100N, паковање
од 10л

3.Коли
чина

4.Јединична
цена без
ПДВ-а

Wintеrhalter
5.Јединична
цена са
ПДВ-ом

6.Укупна
цена без
ПДВ-а

7.Укупна
цена са
ПДВ-ом

125 kg

10

l

УКУПНО:
Датум:

Понуђач:
М.П.

___________________

_________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:






Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени артикл из
партије;
у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени артикл из
партије;
у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени артикл из партије и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије без
ПДВ-а.
у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикл из
партије и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену партије
са ПДВ-ом.
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