Млекарска

школа са домом ученика “Др Обрен Пејић” у Пироту

Млекарска школа са домом
ученика "Др Обрен Пејић"
Николе Пашића 173 ,Пирот
Дел. број 0 5-426 /1
Датум 13.04.2018.год.
тел. 010/311-258,313-718

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ
5/2018 - ДОБРА - ИЗОЛОВАНА ПРОХРОМСКА ЦИСТЕРНА ЗА МЛЕКО
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 -изолована прохромска цистерна за
млеко ,број 5/2018, врши измену конкурсне документације у делу VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,
Oбразац број 2, СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА .

У прилогу је страна 17. конкурсне документације са
документације .

изменом конкурсне

Комисија за јавну набавку бр.5/2018
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Млекарска

Образац 2
ОБРАЗАЦ

школа са домом ученика “Др Обрен Пејић” у Пироту

СТРУКТУРE ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА

МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ" ПИРОТ
ЈН бр. 5/2018 –изолована прохромска цистерна за млеко
1.Р.
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Изолована прохромска цистерна
за млеко
Техничке карактеристике:
- Запремина 1000 литара,
- Цистерна треба да има
поклопац са бризгаљком,
- Цистерна треба да има постоље
да би учврстила у комби,
- Цистерна треба да има славину
за исицање млека fi 37 (спољни
пречник)
- Варови на цистерни према
евопским стандардима за варове
у прехрамбеној индустији
- Димензије возила Fiat ducato
2.8 JTD , у који треба да се
монитра цистерна – ширина
врата 147 cm, висина 170 cm,
ширина између гума 137 cm,
дубина комбија од предњег дела
до гуме 210 cm

3.Коли
чина

4.Једин
ична
цена
без
ПДВ-а

5.Једини
чна цена
са
ПДВ-ом

6.Укупна
цена без
ПДВ-а
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УКУПНО:
Датум:
М.П.
___________________

Понуђач:
___________________
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7.Укупна
цена са
ПДВ-ом

