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Дел.бр.264-2/2016.године
Датум:23.05.2016.године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Предшколска установа „Радост “ Нови Бановци, врши измену и допуну
конкурсне документације за ВЈН-ОП, Д-1/2016- Набавка намирницаза припремање хране
обликована у 7 партија
За Партију 4-Месо и прерађевине од меса
Врши се измена и допуна у -Обрасцу 2- Образац структуре цене са упутством како да се
попуни на страни 22 и 23 конкурсне документације:
-Под редним бројем 6. мења се опис предмета набавке и гласи:ПАШТЕТА У КОНЗЕРВИ
150 г ЈЕТРЕНА СА ОТВАРАЊЕМ НА ПОТЕЗ I КЛАСА
-Под редним бројем 10. Допуњује се опис предмета набавке и гласи:ЈУНЕТИНА ЗА СУПУ
(РОЗБРАТНА) СА КОСКОМ
-Под редним бројем 17. мења се опис предмета набавке и гласи:СЛАНИНА МЕСНАТА
ХАМБУРШКА I КЛАСА
За Партију 7-Риба (смрзнута) и прерађевине од рибе
Врши се измена и допуна у -Обрасцу 2- Образац структуре цене са упутством како да се
попуни на страни 36 конкурсне документације:
-Под редним бројем 1. мења се опис предмета набавке и гласи: СМРЗНУТИ ГЛАЗИРАНИ
ФИЛЕТ ОСЛИЋА РИНФУЗ I КЛАСА
-Под редним бројем 4. мења се опис предмета набавке и гласи:СОМ ФИЛЕТ БЕЛИ,
СМРЗНУТ ПАКОВАЊЕ РИНФУЗ I КЛАСА
-Под редним бројем 5 мења се опис предмета набавке и гласи:ТУЊЕВИНА КОНЗЕРВА
КОМАДИ СА ОТВАРАЊЕМ НА ПОТЕЗ „LA PERLA“ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ 170 г I
КЛАСА

ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Набавка намирницеа за припремање хране- ВЈН- ОП-Д 1/2016 -ПАРТИЈА 4 –Месо и прерађевине од меса
Предмет
Јединична
Сто
Јединична Укупна цена Укупна цена
Јед.
Кол.
ЈН
Р.
цена без
па
цена са
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
мер
Б.
ПДВ-а
ПДВ
ПДВ-ом
е

1
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10

11

2

3

4

Свињско месо без
костију- бут
I класа свеже,
охлађено (масног
ткива мање од 5%)
Јунеће месо без
костију- бут,
I класа свеже,
охлађено, масног
ткива мање од 5%)
Пилећи филе I класа
свеже, охлађено

кг

2500

кг

2500

кг

3840

Пилећи батаци са
карабатаком
I класа, свеже,
охлађено
Димљена свињска
шпиц ребра
I класа.
Паштета у конзерви
150 г јетрена са
отварањем на потез
I класа.
Пилећа виршларинфуз у
вештачком цреву
(око 50 г по комаду)
I класа
Паризер са
минимум 62%
свињског и гов.
меса I класа фи 90120
Стишњена шунка у
цреву са миним.40%
меса фи 90-120
I класа
Јунетина за супу
(розбратна) са
коском
I класа
Пилећа прса у
омоту минимум
50% пилећег белог
меса фи 90-120 I

кг

400

кг

450

ком

900

кг

180

кг

216

кг

864

кг

250

кг

290

класа

5

6

7

8(4x5)

9(4x7)

Произво
ђач

10

12

Пилећа џигерица I
класа.

кг

400

13

Пилећа леђа I класа

кг

90

14

Роштиљ месоћевапи I класа

кг

420

15

Пиле цело свеже,
охлађено I класа

кг

400

16

Домаћа свињска
маст I класа

кг

600

17

Сланина месната
хамбуршка I класа

кг

400

18

Кобасица са
минимум 60% меса
„Крањска кобасица“
или одговарајуће I
класа
Јунетина за супуребра I класа

кг

200

кг

160

19

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 4
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 6. Уписати стопу ПДВ-а
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што
ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.
Цена мора бити изражена у динарима. Потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и
за сваки производ који се налази у обрасцу структуре цене.У случају да неко поље остане празно, тј. да
није дата цена за неки производ из партије, понуда у потпуности неће бити узета у разматрање.
Осим ветеринарског извештаја , на месу мора бити утиснут печат при свакој испоруци добара.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Одговорно лице понуђача:
____________________

ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Набавка намирницеа за припремање хране- ВЈН ОП 1/2016 -ПАРТИЈА 7 –Риба (смрзнута) и прерађевине од
рибе
Предмет
Јединична
Сто
Јединична Укупна цена Укупна цена Произвођа
Јед.
Кол.
ЈН
Р.
цена без
па
цена са
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
ч
мер
Б.
ПДВ-а
ПДВ
ПДВ-ом
е

1
1.

2.

3.
4.
5.

2

3

Смрзнути глазирани
филет ослића
ринфуз I класа

кг

4
300

Сардине у уљу
конзерва 125 г са
отварањем на потез
“La perla“ или
одговарајуће
I класа
Панирани рибљи
штапићи паковање
ринфуз I класа
Сом филет, бели
смрзнут, паковање
ринфуз I класа
Туњевина конзерва
комади, са
отварањем на потез
„La perla“ или
одговарајуће 170 г I
класа

ком

800

кг

150

кг

400

ком

5

6

7

8(4x5)

9(4x7)

1000

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 7
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
у колони 6. Уписати стопу ПДВ-а
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које
су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
Цена мора бити изражена у динарима. Потребно је попунити цену производа за сваку наведену ставку и за сваки
производ који се налази у обрасцу структуре цене.У случају да неко поље остане празно, тј. да није дата цена за
неки производ из партије, понуда у потпуности неће бити узета у разматрање.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Одговорно лице понуђача:
____________________
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Нови рок - време и место подношења понуда: 08.06.2016.године до 12.00 часова
Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци, Бановци –Дунав Кабларска бб са
назнаком: „Понуда за јавну набавку – Набавка намирница за припремање хране ВЈН-ОПД, број 1/2016, Партија __________ -НЕ ОТВАРАТИ“
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
08.06.2016.године до 12.00 часова .
Нови рок - време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити 08.05.2016. године
у 12,30 часова, у просторијама Предшколске установе „Радост“ Нови Бановци, БановциДунав, Кабларска бб (секретаријат установе)

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

