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ПРВА ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за ЈН 69/15- прехрамбени производи, по партијама.

           На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије
број 68/2015) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену конкурсне
документације у отвореном поступку јавне набавке број 69/15 – прехрамбени
производи, по партијама.

С обзиром да је Наручилац у конкурсној документацији захтевао да тежина
ослића буде од 200-300гр, односно, најмања тежина од 200гр, а како је грамажа од
100-300гр на декларацији уобичајена печатура, али да постоји и печатура од 300-
500гр, наручилац ће у складу са ЗЈН изменити конкурсну документацију и
захтевати да тежина ослића буде 300-500гр, односно на декларацији да пише ослић
300-500г.

О б р а з л о ж е њ е

На постављено питање понуђача да ли је прихватљива понуда ако на
декларацији пише ослић 100-300г пошто је уобичајена та печатура, а како је
наручилац у конкурсној документацији захтевао да тежина ослића буде од 200-
300гр, односно, најмања тежина од 200гр, с обзром да постоји и печатура од 300-
500гр, наручилац ће у складу са ЗЈН изменити конкурсну документацију за Партију
4 – смртзнута риба и захтевати да тежина ослића буде 300-500гр, односно да на
декларацији пише ослић 300-500г.

У прилогу достављамо измењене странице број 8 и 36.

Ова измена КД објављена је у складу са ЗЈН.

Комисија за јавну набавку 69/15



Партија 1-пилеће месо
Свеже пилеће месо тежине од 1,2 до 1,5 кг. без врата

Партија 2-месни производи
-спецификација у понуди и тачки 6. конкурсне документације

Партија 3-млеко и млечни производи
-Краткотрајно пастеризовано млеко са 2,8% млечне масти, паковање у
тетрапаку од 1 литра или у некој другој врсти амбалаже
-Јогурт, пакован у чашама 0,2 или 0,18 л, са 2,8% млечне масти
- Крављи сир са 25% млечне масти, минималног салинитета, вакум паковање
   до 2 килограма и мање

Партија 4-смрзнута риба
Дубоко смрзнута риба ослић – Хоки у парчићима од 300-500 грама

Партија 5-смрзнуто поврће
Дубоко смрзнуто поврће: боранија и грашак у паковањима дo 10 килограмa,
Фриком или одговарајући

Партија 6-јаја
Свежа јаја класе „Б“

Партија 7-хлеб и коре за гибаницу
Хлеб ТИП-500 од по 0,5 кг.
Хлеб ТИП-850 од по 0,5 кг.
Коре за гибаницу у паковању од 0,5 кг.

Партија 8- разни прехрамбени производи
-спецификација у понуди и тачки 6. конкурсне документације

партија 9-свеже воће и поврће

-спецификација у понуди и тачки 6. конкурсне документације
-квалитет свежег воћа и поврћа: здрав и свеж плод уобичајеног квалитета, који
није увенуо, натруо, нападнут од болести, измрзнут, потпуно или делимично
упаљен, плеснив, ужегао и да нема страни мирис, као и да није механички оштећен
или оштећен од средстава за заштиту биља.
-начин паковања и транспорта: дрвене или пластичне гајбице, мрежасти џакови
и наменско возило у добром хигијенском стању. У тражену количину не урачунава
се тежина амбалаже.



6.СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 4 –
 смрзнута риба

Јед.
Мере

Месечна
Количина

Јединична
цена без

ПДВ

Укупно
без ПДВ

на мес.нивоу

Цена за 12
месеци без

ПДВ

Цена за 12
месеци са
ПДВ-ом

Произвођач

1 2 3=1*2 4=3*12 5 6
риба Ослић -Хоки дубоко

смрзута у комадима од
300-500 гр.

кг 320

Укупно динара без ПДВ:

ПДВ:

Укупно динара са ПДВ:

Датум:   _______________ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П ____________________________________
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

-Понуђач је у обавези да понуди све позиције по једној партији.




