Образац 2-3

ЈАВНА НАБАВКА бр. Д 16-08

Намирнице за исхрану деце у 2017. години
(предмет јавне набавке обликован у пет партија)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 3 – СВЕЖЕ ПОВРЋЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.
бр.

1.

2.

3.

Предмет
Шаргарепа (свежа, чврста,
дужине максимум 20цм,
пречника од 20мм до 50мм
у горњем делу, 1 класа,
својства карактеристична
за сорту, глатки коренови,
пурпурне или зелене боje
при врху) I-V,VII-XII
Млада шаргарепа (свежа,
чврста, мање величине
пречника од 10 до 40мм у
горњем делу,дужине
максимум 15цм,
интензивне наранџасте
боје, са свежим листовима
или без, без оштећења или
промене боје) VI
Купус (млади купус, 1
класа,главице добро
развијене, целе, чврсте и
збијене, уједначене по
облику, крупноћи и боји,
без одвојених листова, са
кореном (кочан) одсеченим
од основице главице, чист
и чврст са здравим
листовима, без паразита,
без механичких оштећења
и без болести свеж и без
мрља, сочних и тврдих
листова, без осушених,
увелих деловa, мање
величине-тежине главице
до 2кг) V-VI

Јед.
мере

Год.
кол.

Кг.

33.082

Кг.

3.538

Кг.

7.076

Назив
произвођача

Јед. цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена без
ПДВ-а

Укупнa цена са ПДВ-ом

4.

5.

6.

7.

8.

Купус (свеж, 1 класа,
главице добро развијене,
целе, чврсте и збијене,
уједначене по облику,
крупноћи и боји, без
одвојених листова, са
кореном (кочан) одсеченим
до основице главице, чист
и чврст са здравим
листовима, без паразита,
без механичких оштећења
и без болести)I-IV,VII-XII
Млади кромпир (свеж,
црвени или бели, 1 класа,
физиолошки зрео и здрав,
специфичног укуса, без
трулежи и механичких
оштећења, без страног
мириса и укуса, без
деформација, пега и
унутрашњих шупљина,
мора имати нежну
покожицу са једрим
кртолама, без зелене
колорације) VI
Кромпир (свеж, црвени или
бели, 1 класа, физиолошки
зрео и здрав, специфичног
укуса, без клица, без
смежуране или оштећене
покожице, без остатка
трулежи и механичких
оштећења, без страног
мириса и укуса, без
деформација, пега и
унутрашњих шупљина, без
зелене колорације)
I-V,VII-XII
Кељ (свеж, 1 класа, зелене
боје, главице чврсте, добро
развијене, уједначене по
облику и крупноћи, без
напрслина,овојни листови
не смеју бити жуте боје)
I-III, X-XII
Корен першун (корен
сочан, цео, уједначен по
облику и величини, без
рачви или напрслина, 1
класа) I-XII

Кг.

28.306

Кг.

5.661

Кг.

77.840

Кг.

4.600

Кг.

1.203
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Пашканат (корен сочан,
цео, уједначен по облику и
величини, без рачви и без
оштећења, 1 класа)I-XII
Першун лист, веза 50гр
(лишће без оштећења,
свеже тамнозелене боје, са
добро развијеним
листовима и са нормално
развијеним скраћеним
дршкама) I-XII
Целер (свеж, средње
величине, 1 класа, корен
цео, чврст, сочан, без
шупљина, без чврстих
целулозних влакана, без
рачви, уједначен у боји и
величини, са листовима)
I-XII
Бели лук (1 класа, главице
једре, чврсте, зреле, суве са
овојном љуском, не
проклијале, не промрзле, са
кратким жилицама или без
жилица) I-XII
Црни лук (свеж, средње
величине, 1 класа, главице
зреле, једре, целе,
непроклијале, са сувом и
танком овојном љуском)
I-XII
Парадајз (парадајз, свеж, 1
класа, добро развијен, цео,
здрав и чист, без зелених
плодова, да је без
ненормалне спољне
влажности и да нема
присуства страног мириса,
облик плода : округли и
издужени, категорија
минимум крупан)VI-IX
Краставац (свеж, средње
величине, 1 класа, сочни,
правилно развијени,
глатки, зелени, без
горчине, без шупљина, без
деформисаних плодова)
V-X
Паприка (паприка бабура
жута, слатка, свежа, 1

Кг.

1.203

Кг.

637

Кг.

1.203

Кг.

540

Кг.

17.691

Кг.

5.661

Кг.

8.492

Кг.

6.133
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17.

18.

19

20.

класа, средње величине,
плодови добро развијени,
тупични за сорту и
уједначени по облику и
крупноћи, без знатнијих
недостатака)VII-X
Мирођија (свежи листићи,
интензивног и слаткастог
мириса) IV-X
Тиквице (свеже, величине
до 20цм, младе, 1 класа,
правилно развијене са
глатком нежном кором,
уједначене по облику,
величини и боји)V-X
Зелена салата (свежа, 1
класа, мора имати главице
чврсте, нежне, крте,
развијене, уједначене по
облику и боји, са
затвореним листовима, а
корен јој мора бити
одрезан тако да није дужи
од 1 цм) IV-VI
Карфиол (свеж, средње
величине, 1 класа, главице
чврсте збијене, целе беле
боје, уједначене по облику
и крупноћи и заштићене
овојним листовима, корен
мора бити одрезан до
основице овојног листа)
VI-X

Кг.

96

Кг.

12.932

Кг.

4.246

Кг.

7.194

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
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У понуђене јединичне цене су укључени сви пратећи трошкови понуде (превоз, испорука, истовар у магацин наручиоца и др.).
Динамика испоруде за сва горе наведена добра: по потреби
Број истоварних места: 5
Потпис одговорног лица
М.П.
______________________
* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача.
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у вертикалну колону „Назив произвођача“ уписати назив произвођача за сваки тражени артикал;

у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени артикал;

у вертикалну колону „Стопа ПДВ-а“ уписати проценат ПДВ-а за конкретни артикал;

у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а добија се тако што се јединична
цена без ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а за конкретни артикал;

у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени артикал, а добија се када се јединична цена без ПДВ-а помножи
са траженим количинама;

у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а добија се када се јединична цена са
ПДВ-ом помножи са траженим количинама;

у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих артикала без ПДВ-а и то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал
из колоне ''Укупна цена без ПДВ-а'', као и колико износи укупна цена свих артикала са ПДВ-ом и то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал из колоне
''Укупна цена са ПДВ-ом''.

Добављач је дужан да робу испоручује са важећом документацијом о здравственој исправности и у складу са свим одредбама Закона о безбедности хране (''Сл.
гласник РС'' 41/09) и Правилника о квалитету воћа, поврћа и печурки (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/79, 53/87 и ''Сл. лист СЦГ'' бр. 31/03 – др.правилник, 56/03 –
др.правилник и 4/04 – др. правилник).

Време допремања у договору са економско-набавном службом. Рок испоруке: 3 дана од дана пријема захтева.
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