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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-04/16 –
Животне намирнице, прехрамбени производи и роба широке потрошње и то:
1. На страни 11, после ДРУГИХ ДОДАТНИХ УСЛОВА за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, додаје се
нови став који гласи:

''Чл. 76 Закона – ДРУГИ ДОДАТНИ УСЛОВИ за партију 7
1. За производе из партије 7 који се увозе (страног порекла), уколико понуђач није
истовремено и увозник свих производа из увоза, потребно је:
 Да увозник предметних производа има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке.
Доказ: копија потврде Министарства пољопривреде и заштите животне средине
(ранији назив: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) да је
привредни субјекат-увозник и објекат уписан у Централни регистар објеката а све у
складу са чл. 15. Закона о безбедности хране.
 Да је увозник успоставио систем HACCP.
Доказ: копија важећег HACCP сертификата увозника или Изјава увозника
(сопствена) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је успостављен
систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и промета
хране у сваком објекту у процесу производње, прераде и промета хране, а све у складу
са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и
критичних контролних тачака - HACCP.
 Да понуђач и увозник имају закључен уговор о купопродаји, пословно-техничкој
сарадњи и сл.
Доказ: копија важећег уговора између понуђача и увозника.
 Да увозник поседује решењa о дозвољеном увозу за увоз робе за све производе
увозног порекла, издатог од стране Министарства пољопривреде и заштите животне
средине (ранији назив: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).
Доказ: копија решења.“
2. У оквиру тачке 9 – Рок и место испоруке, начин и услови плаћања, гарантни рок, као и
друге околности од којих зависи прихватљивост понуде, на страни 19, мења се тачка 9.3 –
Захтев у погледу рока важења понуде, тако да сада гласи:
„9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања
понуда, док за партију 7 понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до
и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.“

У складу са претходном изменом, у оквиру обрасца понуде, поглавље VI, на страни 30, мења
се тачка 5 – Понуда, у делу који се односи на рок важења понуде.
У прилогу ове измене и допуне даје се коригована тачка 5 Обрасца понуде, страна 30.
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-04/16

5. На основу објављеног позива за подношење понуда у поступку јавне набавке добара бр. ДУЈНД-04/16, наручиоца Дом ученика средњих школа, Београд, Хајдук Станка 2, подносимо:

ПОНУДУ
бр. ______________ од ________________ за јавну набавку добара број ДУ-ЈНД-04/16 – животне
намирнице, прехрамбени производи и роба широке потрошње, за партију
_________________________________________________ (уписати број и назив партије)

Укупна цена без ПДВ-а
(у динарима)
Укупна цена са ПДВ-ом
(у динарима)
Рок и начин плаћања
(не може бити краћи од 15, а дужи од 45
дана по пријему фактуре)

Рок важења понуде
(за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 не краћи од 60 ________ дана од дана отварања понуда
дана, за партију 7 не краћи од 30 дана)
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)

Датум:

М.П.

____. ____. 2016. године

Потпис овлашћеног лица понуђача:
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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