
 

 

Дел.бр. 3706/1 
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Страна 1 од 5           

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – отворени поступак – 

добара –набавка намирница за 2015. годину , ред. бр. Д 14-23 

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12) 

достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара 

– набавка намирница за 2015. годину , ред. бр. Д 14-23. 

 

-Измена Конкурсне документације се односи на: 

 

- Страна 10-у делу 2) пословни капацитет –последњи пасус: брише се (после речи 

документу) са меморандумом; 

- На страни 30 – Образац 3 - изјава о техничком капацитету после   Уређај за хлађење 

не треба поседовати возило за: партију 6. (партија – хлеб, коре за питу и квасац) 

додаје се: , партију 7 (Свеже поврће), партију 8. (Свеже воће) и партију 9. (јужно 

воће). 

- На страни 30 - Образац 3 - изјава о техничком капацитету у напомени после речи 

хлађење , додаје се: осим за партије: 6, 7, 8 и 9. 

- На страни 161- Спецификација понуде – Образац 5/9- у другој колони назив 

Произвођач се брише а уместо истог сада стоји: Увозник. 

- На страни 162-Структура цене – Образац 6/9 у другој колони назив Произвођач се 

брише а уместо истог сада стоји: Увозник. 

 

 

 

 

-Уз овај допис прилажемо измењене стране 10, 30, 161 и 162  којe чинe саставни део 

конкурсне документације и која  замењују првобитну страну означену истим бројем. 

 

 

 

 

                                                                                                 Комисија за јавну набаву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити 

захтевани период; 

 

- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном 

финансијском капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе 

понуђача испуњавају заједно; 

- У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава 

сваки члан групе и доказ доставља уз понуду. 

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља 

тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати 

услов. 

 

2) Услов у погледу располагања пословним капацитетом, односно да је понуђач у 

периоду у претходне три године ( 2011, 2012. и 2013.година) – за сваку партију за 

коју подноси понуду, остварио пословни приход по основу извршене испоруке 

добара исте или сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од: 

 

- минимум 8.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом – уколико се подноси 

понуда  за  партију 1 ; 

- минимум 14.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси 

понуда  за партију 2 

-  минимум 8.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси         

понуда  за партију 3 

- минимум 39.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом- уколико се подноси 

 понуда за партију 4. 

- минимум 4.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом- уколико се подноси 

 понуда за партију 5. 

- минимум 11.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом- уколико се подноси 

 понуда  за партију 6. 

- минимум 11.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом- уколико се подноси 

 понуда збирно за  партију за партију 7. 

- минимум 7.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом- уколико се подноси 

 понуда за партију 8. 

- минимум 8.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом- уколико се подноси ц

 понуда за партију 9. 

 

Докази:      

 - Попуњен Образац 2 – Списак испоручених добара,у који понуђач уноси  податке о 

броју и датуму закључења уговора или фактуре, врсти и вредности испоручених добара 

по основу уговора или фактура, као и називу купца коме је извршена испорука 

предметних добара. 

- Копије уговора или фактура, са евентуално пратећим анексима, као доказ да је 

понуђач у периоду  од претходне три године ( 2011, 2012. и 2013. години) испоручио 

добра ( исте или сличне врсте предмету јавне набавке) у укупној збирној вредности 

наведеној у тачки 2. – пословни капацитет. 

      - Потврде Купаца, које морају бити дате на документу Купца,   оверене печатом и 

потписане од стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач 
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OБРАЗАЦ  3  

 

                                                           

И З Ј А В А 

О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

(уписати број и назив партије) 

 

 

 

Којом изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да поседујемо 

два наменскa транспортнa возилa: 

 

1.Регистарски број _____________, број шасије_______________; 

 

2.Регистарски број _____________, број шасије _______________; 

 

која имају уређај за хлађење према свим важећим стандардима HACCP. 

Уређај за хлађење не треба поседовати возило за: партију 6. (партија – хлеб, коре за питу 

и квасац), партију 7 (Свеже поврће), партију 8. (Свеже воће) и партију 9. (јужно воће). 

 

 

 

 

                                                                    

 

       Потпис одговорног лица понуђача 

 

                                                                                                 _____________________________ 

 

                                                                                                                    

 

М.П. 

 

 

  *Напомена – Доставити фотографије возила на којима је видљиво да су уграђени уређаји 

за хлађење осим за партије: 6, 7, 8 и 9. 

                  -  Остали докази предвиђени Конкурсном документацијом 

 

Страна 30 од 166 



 

Предпколска установа «11 април»,  Нови Београд             

Народних хероја бр. 12а                              ОБРАЗАЦ  5/9 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ 

ЈАВНА  НАБАВКА Д- 14-23 – НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА 2015. годину  

ЗА ПЕРИОД 01.01.2015.-31.12.2015. 

 

 

Назив Понуђача: _________________________________________________ 

Адреса: __________________________________________________________ 

Директор: ________________________________________________________ 

Телефон: __________________________ ПИБ: _________________________ 

Факс: _____________________________ 

Шифра делатности: ____________________________ 

 

ЈАВНА НАБАВКА  15-01   

ПАРТИЈА  09 - ВОЋЕ СВЕЖЕ ЈУЖНО 

Ред. 

Бр. 
Назив производа Увозник 

Јед. 

Мере 
Кол. 

Цена по 

јед. мере 

Износ 

без ПДВ 

Период 

испоруке 

Динамика 

испоруке 

Бр.исто- 

Варних 

места 

Пако- 

вање 

01. Банана  Кгр. 18,829   I-XII 2x месечно 4 Кутија 

02. Поморанџа  '' 17,991   I-V, XI-XII 4x месечно 4 '' 

03. Мандарина  '' 17,991   '' 2x месечно 4 '' 

04. Лимун  ''   3,951   I-XII 1x недељно 4 '' 

 Укупно без ПДВ   

 ПДВ  

 Укупно са ПДВ  

 

Услови плаћања:  45 дана 

 

Датум_____________________                                                                                         Одговорно лице:____________________________ 

Број______________                                                                     МП                               Потпис_______________________________                                           
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ЗА ПАРТИЈУ 9                                                ОБРАЗАЦ  6/9 

Понуђач: _____________________________________________ 

Назив и седиште: _____________________________________________________ 

Матични број: ____________________ ПИБ :  ______________________________        

 

                

Ре

д.б

р. 
Назив производа 

    Увозник 

 

Је. 

мере 

Годишња 

количина 

Цена артикла 

по јед.мере са 

испоруком без 

ПДВ-а 

Цена артикла 

по јед.мере са 

испоруком са  

ПДВ-ом 

Укупна цена 

артикла са 

испоруком 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

артикла са 

испоруком са  

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Банана  Кг. 18,829     

2. Поморанџа  '' 17,991     

3. Мандарина  '' 17,991     

4. Лимун  ''   3,951     

                                                                                                                                                     УКУПНО:   

                                                                                                                                                                _________________________________ 

                                                                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

М.П. 
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