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СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“ 

 Кнеза Вишеслава бр.27, Београд  

http://www.pionirskigrad.org.rs/ 

  

Број:221 

Датум:15.05.2017. 

 

На основу члана 63 став 1 и став 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“ доноси:  

  

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

Конкурсне документације број 198  од 08.05.2017. за јавну набавку МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБАРА НАБАВКА ХРАНЕ – СЕНДВИЧИ, СВЕЖА ПЕЦИВА И МЛЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ, редни број ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/17  
 

I.  

  

У тексту конкурсне документације, у поглављу III, на страни 5, после текста: “Под 

предметним добрима подразумева се куповина сендвича, свежих пецива и млечних 

производа за потребе СРЦ „Пионирски град“ табела се мења и сада гласи:  

  

Ред.бр. Назив артикла 

Јед. 

мере 

 

Количина 

1 

Сендвич по нормативу: Сендвич кифла бела 100 

грама, намаз (мајонез, павлака), шунка 35 грама, 

рендани качкаваљ 45% мм 30 грама, зелена салата 

или друга сезонска салата 

комад 32.000 

2 Кроасан пекарски са сиром –100 грама комад 4.400 

3 Кроасан пекарски са џемом - 100 грама комад 2.200 

4 Кроасан пекарски са кремом- 100 грама комад 2.200 

5 Рол виршла 120 грама  комад    4.400 

6 
Хот дог по нормативу: (кифла од 100 грама, виршла, 

уобичајени прилог) 
комад 4.400 

7 Пирошка са шунком и качкаваљем 120 грама  комад 4.400 

8 Јогурт 2,8% мм, чаша 180 г комад 9.800 

   

II.  

 У поглављу III  и поглављу VI тачка 7 део   -  Рок испоруке 

Текст: “Испорука се врши по потреби Наручиоца, у року од 12 сати од дана пријема 

Наруџбенице Наручиоца.” се мења и сада гласи: 

 

Испорука се врши по потреби Наручиоца, у року од максимално 12 сати од дана пријема 

Наруџбенице Наручиоца.”  

 

II.  

 

У поглављу VII, Образац 4.  – Образац понуде, се мења и сада гласи: 
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ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

  

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку бр. 1/17 - Набавка хране  – сендвичи, свежа пецива и 

млечни производи  
   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

1. Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):  

__________________________________________________________________________ 

2. Адреса седишта:___________________________________________________________ 

 

3. Матични број:_____________________________________________________________ 

 

4. ПИБ:_____________________________________________________________________ 

 

5. Одговорно лице:___________________________________________________________ 

 

6. Особа за контакт:__________________________________________________________ 

 

7. Телефон:_________________________________________________________________ 

 

8. Факс:_____________________________________________________________________ 

 

9. Е-маил: ___________________________________________________________________ 

 

10. Текући рачун: _____________________________________________________________ 

 

11. Назив банке:_______________________________________________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира 

страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  

сваког члана групе појединачно 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

ЈН бр. 1/17 - Набавка хране – сендвичи, свежа пецива и млечни производи  

 

1. Назив подизвођача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):  

            

________________________________________________________________________________ 

 

2. Адреса седишта:___________________________________________________________ 

 

3. Матични број:_____________________________________________________________ 

 

4. ПИБ:_____________________________________________________________________ 

 

5. Одговорно лице:___________________________________________________________ 

 

6. Особа за контакт:___________________________________________________________ 

 

7. Телефон:__________________________________________________________________ 

 

8. Факс:_____________________________________________________________________ 

 

9. Е-маил: ___________________________________________________________________ 

 

10. Текући рачун: _____________________________________________________________ 

 

11. Назив банке:_______________________________________________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, неопходно да попуни 

наведене податке за подизвођача.  

Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову 

страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да 

попуни за  сваког подизвођача појединачно. 
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ПОНУДА БРОЈ________________ 

 

 

 

 

Ред.бр. Назив артикла 

Јед. 

мере 

 

Количина 

Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

 

ПДВ Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 

Сендвич по нормативу: Сендвич кифла бела 

100 грама, намаз (мајонез, павлака), шунка 

35 грама, рендани качкаваљ 45% мм 30 

грама, зелена салата или друга сезонска 

салата 

комад 32.000 

    

2 Кроасан пекарски са сиром –100 грама комад 4.400     

3 Кроасан пекарски са џемом - 100 грама комад 2.200     

4 Кроасан пекарски са кремом- 100 грама комад 2.200     

5 Рол виршла 120 грама  комад    4.400     

6 
Хот дог по нормативу: (кифла од 100 грама, 

виршла, уобичајени прилог) 
комад 4.400 

    

7 Пирошка са шунком и качкаваљем 120 грама  комад 4.400 
    

8 Јогурт 2,8% мм, чаша 180 г комад 9.800     

 

 

 

УКУПНО / / / 
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- Количина добара дата у табели је оквирна и служи искључиво за оцену понуда, док ће 

се стварна количина добара реализовати по јединичним ценама, које су исказане у 

Понуди и то у мери коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до 

процењене вредности набавке.  

- стварне потребе наручиоца биће дефинисане у наруџбеницама које ће у току важења 

оквирног споразума наручилац издавати добављачу. На основу закљученог оквирног 

споразума, наручилац ће у току важења истог, сваки пут када се јави потреба за 

испоруком добра издати добављачу наруџбеницу  која ће садржати спецификацију 

добара са тачно одређеним количинама које  ће одговарати конкретним потребама 

наручиоца.Наруџбеницом која се издаје на основу оквирног споразума, наручилац 

неће мењати битне услове оквирног споразума (цена, рок испоруке, место испоруке) 

- Фактурисање се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварној количини 

испоручених добара. 

- Износ царине у случају да је иста укључена у укупну вредност понуде и износи 

__________________ динара. 

 

Начин испоруке 

- Понуђач је дужан да добра испоручује са декларацијом произвођача, односно са 

декларацијом сагласно одредбама важећег Правилника о декларисању, означавању и 

рекламирању хране, у чистим ПВЦ наменским гајбама, обложеним папиром који је 

намењен за коришћење у прехрамбеној индустрији,  све у складу са упутствима добре 

произвођачке и хигијенске праксе. 
 

Рок испоруке 

- Испорука се врши по потреби Наручиоца, у року од _______________(максимално 12 

сати) сати од дана пријема Наруџбенице Наручиоца.  

- Испорука се  врши  свакодневно  у  времену које одговара  Наручиоцу, радним даном, 

као и суботом и недељом , од 07:30-20.00 часова.  
 

Место испоруке:  СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“, ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, Београд 
 

Рок употребе: на дан испоруке рок употребе не може бити краћи од половине укупног рока 

употребе наведеног у декларацији или паковању. 

 

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од јавног отварања понуда . 
 
 

Начин и рок плаћања: у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема рачуна, 

а на основу потписаног Записника о квалитативном и квантитативном пријему. 

 

Проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити 

већи од 50% ) 

 

                         Датум                                                                                                                                                                                           

________________                          ПОНУЂАЧ 

 

                                  М.П.                           ____________________________ 
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III.  

  

У поглављу VIII, Модел оквирног споразума 

 

 

 

Члан 7. Став 2. се мења и сада гласи:     

  

Испорука се врши по потреби Наручиоца, у року од __________(максимално 12 сати) сати од 

дана пријема Наруџбенице Наручиоца.  

 

IV.   

Обзиром да се ове измене и допуне конкурсне документације врше мање од осам дана до 

дана отварања понуда, на основу члана 63 став 5 ЗЈН, наручилац је дужан да продужи рок 

за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

  

У поглављу II,  тачке 3 и 4. мењају се и сада гласе:   

  

3. ПОНУДА СЕ СМАТРА БЛАГОВРЕМЕНОМ УКОЛИКО ЈЕ ПРИМЉЕНА ОД 

СТРАНЕ НАРУЧИОЦА ДО 19.05.2017.ГОДИНЕ ДО 10.00 часова.  

  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.  

   

4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   

  

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.05.2017. године у 10.30 часова, у 

просторијама Наручиоца на адреси Кнеза Вишеслава бр.27, Београд. 

 Присутни представници Понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

Наручиоца поднети пуномоћ Понуђача за учешће у поступку отварања понуда са јасном 

назнаком да се пуномоћ односи на предметну набавку.  

 

У поступку отварања могу активно учествовати само овлашћени представници 

Понуђача. 

                                   

  

 

У поглављу VI,  део: Подношење понуде први пасус се мења и сада гласи: 

 

Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, 

овереној печатом, на адресу Наручиоца: СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“, ул. Кнеза Вишеслава 

бр. 27, Београд  (у даљем тексту: адреса Наручиоца), писарница, најкасније 19.05.2017. 

године, до 10:00 часова. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и 

адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на такав начин да се приликом отварања 

понуда може, са сигурношћу, утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају 

понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење 

понуда.  
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У свему осталом, текст Конкурсне документације број 198  од 08.05.2017. остаје неизмењен.  

  

Ове измене и допуне одмах, својим доношењем се уграђују у текст Конкурсне 

документације.  

  

  

Председник Комисије  

Бранислав Сератлић, дипл.ек 

 

 

 

 


