Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/39
Датум: 18.01.2016. године
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације број 1
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/12, 14/15 и
68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке број
ДУ-ЈНД-02/16 – Месо, месне прерађевине и јаја, и то:
1. На страни 19, у тачки 11., подтачка а) у којој је дефинисано достављање средства
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, начињена је грешка, уместо „5% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а“ треба да стоји „10% од укупне вредности понуде без ПДВа“, тако да се мења подтачка а) и сада гласи:
„a) Понуђач је дужан да у понуди достави бланко, соло меницу за озбиљност понуде у
износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења до дана истека
рока важења понуде. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,
уколико понуђач након доношења одлуке о закључењу оквирног споразума не потпише
оквирни споразум, не поднесе средства обезбеђења за добро извршење посла у складу са
захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач уз понуду не достави меницу,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Уколико понуђач подноси понуде за више партија, дужан је да поднесе предвиђена
средства финансисјког обезбеђења за сваку партију посебно.
Меница мора бити регистрована код пословне банке и евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране овлашћеног лица понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо и копија картона депонованих потписа који је издат и оверен
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за коју не постоји потврда банке о регистрацији, менично овлашћење и картон
депонованих потписа, неће се сматрати валидним средством финансијског обезбеђења.“
2. На страни 14., у тачки 2. - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА,
нaкон става 1, додаје се нови став који гласи:
„Понуда мора да буде јасна и потписана и оверена од стране овлашћеног представника
понуђача. Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране
овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за
потписивање уз понуду.“
3. На страни 41. Конкурсне документације, у Обрасцу структуре цене за Партију 3 –
Пилеће месо, мења се количина за позицију 1 и 2, тако да је оквирна потреба за 12 месеци:
- за пилећи батак и карабатак - 5.800 кг
- за цело пиле „А” класе - 700 кг.
У прилогу ове измене и допуне конкурсне документације даје се кориговани Образац
структуре цене за Партију 3 – Пилеће месо.
4. На страни 50. мењају се техничке карактеристике добара из Партије 4 – Месне
прерађевине.
У прилогу ове измене и допуне дају се кориговане стране 50-51.

Наведена измена и допуна конкурсне документације, постаје саставни део конкурсне
документације даном објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.
Комисија Наручиоца за јавну набавку број ДУ-ЈНД-02/16

ПАРТИЈА 3. - ПИЛЕЋЕ МЕСО
Назив понуђача :____________________________________________________________

Ред.
Бр.
1.
1.
2.

Назив робе-намирнице
2.
Пилећи батак и карабатак,
замрзнути, тежине од 340
до 380 гр
Цело пиле „А” класa,
замрзнуто, тежина пилета
од 2,0 до 2,5 кг

Произвођач

јед.
мере

3.

4.

оквирна
потреба
за 12
месеци
5.

кг

5.800

кг

700

3.

Пилећа јетра- замрзнута,
паковање од 5 или 10 кг

кг

700

4.

Пилећи филе, паковање од
5 или 10 кг

кг

1.000

јед. цена
без ПДВа
6.

укупна
цена без
ПДВ-а

%
ПД
В-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

7.

8.

9.

УКУПНО:
Уколико укупна понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима сагласно члану 19. став 4. Закона о јавним набавкама:
Трошкови увозне царине који су урачунати у укупну понуђену
цену
Друге дажбине које су урачунате у укупну понуђену
цену___________________________________________
_________________________________________________
(навести које дажбине)
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
-у колони 3. уписати назив произвођача намирнице-према декларацији или атесту производа,
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке,
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у колони 6.) са оквирним количинама
(наведено у колони 5.),
- у колони 8. уписати стопу пдв-а у %,
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће се на укупан износ без пдв-а из колоне 7. додати износ ПДВ-а, обрачунатог применом
прописане стопе ПДВ-а у %.
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива
трошкове које понуђач има у реализацији испоручених добара.
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном понуда ће се
одбити.
Датум:________________
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Потпис овлашћеног лица понуђача
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ПАРТИЈА 4: МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
1. ОПИС
Р. б.

ОПИС

1

Виршла-пилећа, паковање у вакуум фолије од 1 кг и картонске кутије цца 10 кг.

2

Домаћа, танка кобасица, паковање у вакуум фолији од 1 кг и картонским кутијама
цца 10 кг.

3

Крањска кобасица, паковање у вакум фолије 1/1 и картонске кутије цца 10 кг.

4

Димљена месната сланина, полутрајни производ, паковање у картонске кутије
цца 10 кг. Табле тежине 3-5 кг. и дебљина сланине од 3-6 цм.

5

Димљена, месната шпиц ребра паковање у картонске кутије цца 10 кг.

6

Свињска маст (у цреву) пак. 1-2 кг
- Да је беле боје, без страних примеса и да није ужегла

7

Пилећи паризер (у омоту)

8

Пилећа прса (у омоту) паковање у картонске кутије цца 20 кг.

9

Пилећа прса, мини пак. 500 гр

10

Стишњена шунка (у омоту) паковање у картонске кутије цца 20 кг.

11

Стишњена шунка у цреву, мини, пак 500 гр

12

Чајна кобасица паковање у картонске кутије цца 20 кг.

13

Кулен паковање у картонске кутије цца 20 кг.

14

Суви врат (димљени суви врат)

15

Суџук

16

Печеница, свињска, димљени полутрајни производ

2. НАЧИН, ВРЕМЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ
1. Достава месних прерађевина врши се сопственим возилом ф-ццо магацин наручиоца истоварено
и то у свих пет ученичких домова у Београду и у ученичком одмаралишту на Копаонику.
2. Месне прерађевине се у домовима у Београду достављају на основу прецизног требовања
наручиоца једном до два пута недељно, било којег радног дана (осим суботе и недеље), оквирно
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уторком и петком, испорука у зависности од потреба наручиоца,у времену од 08,00-14,00 часова, а
оквирно једном месечно, током трајања «зимске туристичке сезоне» у одмаралишту на Копаонику.
Ред.
бр.

РЈ
Објекти ученичких
домова

Адреса

Телефон

1.

Дом “Алекса Дејовић”

Београд, ул. Хајдук Станка 2

011-2404-234

2.

Дом “Карађорђе”

Београд, ул. Радоја
Домановића 27

011-2411-961

3.

Дом “Петар Драпшин”

Београд, ул. Краља Петра 83

011-2627-333

4.

Дом “Змај”-Земун

5.

Дом “Стеван Чоловић”
„Дом ученика Београд“(„Машинац“ на
Копаонику)

6.

Земун, ул. Александра
Дупчека 1
Београд, ул. Хумска 8
Копаоник, Пајино пресло бб,
Рашка (у близини хотела
„Гранд“)

011-2193-608
011-2647-760
036-5471-407
5471-405

3. НАЧИН ТРАНСПОРТА И ПАКОВАЊА
Транспорт намирница обавља се наменским возилом.
Намирнице се пакују у складу са „Прaвилником о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од
меса и производа од меса“ (Сл. гласник РС 94/2015).
4. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Сваку појединачну испоруку прати доставница са тачним подацима о врсти робе, количини, цени
као и датуму и месту испоруке.
Намирнице морају испуњавати захтеве у складу са важећим правилницима и уз сваку испоруку
намирница доставља се и потврда о здравственој исправности производа животињског порекла
које се отпрема превозним средством у унутрашњем промету издату од стране овлашћеног органа
или лица.
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