
 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. 40/2018 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

добра бр. 40/2018- Набавка инвентара за ресторане објекта „Курсалон“ Специјалне 

болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 

образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности радова, Наручилац чини 
следећу: 

 

Измену и допуну конкурсне документације 
 
За јавну набавку мале вредности радова, број 40/2018 – Набавка инвентара за ресторане 

објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

1) у делу који се односи на обрасце – образац понуде број 3 Наручилац је направио 

техничку грешку и заборавио да убаци у делу испод обрасца понуде ставка 4 - 

гарантни рок, да усклади позиције са редним бројевима у обрасцу понуде тако 

да сада гласи: 



 

Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 40/2018 -  

Набавка инвентара за ресторане објекта „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:                                              

 

П О Н У Д У бр. ________________ 
 

 

Редни 

бр. 
Опис добара Јед. мере Колич. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1.  Барске цедиљке 15 цм ком 3   

2.  Барски штопцигери 15 цм ком 9   

3.  Барска кашика 27 цм ком 150   

4.  Бокал, стакло, запремина 0,25л,  ком 100   

5.  Бокал, стакло, запремина 0,50л, ком 50   

6.  Бокал, стакло, запремина 1л,  ком 50   

7.  Чаша на стопу 0.2, стакло,  

запремина 29 cl,  
ком 800 

  

8.  Чаша обична, стакло, запремина 29 cl,  ком 800   

9.  Чаша за бело вино на стопу, стакло, , 

запремина 29 cl 
ком 350 

  

10.  Чаша за црно вино на стопу, стакло,   

запремина 46 cl 
ком 350 

  

11.  Чаша за нес са стопом, стакло,  

, запремина 20 cl 
ком 90 

  

12.  Чаше за цеђењу поморанџу и лимунаду, 

стакло, запремина 32 cl 
ком 100 

  

13.  Чаша за шампањац, на стопу, стакло,  

запремина 19.5 cl 
ком 100 

  

14.  Тамблер чаша, стакло, запремина 32,5cl ком 450   

15.  Пепељаре, провидно стакло, fi 10цм ком 190   

16.  Чиније за семенке fi 14цм, стакло ком 30   

17.  Чиније за сладолед и посластице, 

стакло,  fi 11.5цм 
ком 260 

  

18.  Џезве INOX са ПВЦ дршком, 6 кафа ком 9   

19.  Посуда са поклопцем (ибрик) за топле 

напитке, метални, 0.9л 
ком 20 

  

20.  Каранфингле –гарнитура 5/1,  ком 60   

21.  Кашика дужине 19.5цм, материајл 

INOX, минимална дебљина 1.5мм, 

површина глатка, без бордура, отпорна 

на савијање, високи сјај, дужине дршке 

13цм. 

ком 900 

  

22.  Виљушка десертна дужине 18цм, ком 500   



 

материјал INOX, минимална дебљина 

1.5мм, без оштрих ивица, површина 

глатка, без бордура, високи сјај, ширина 

убадајућег дела виљушке минимално 

1.6цм 

23.  Кашичица десертна дужине 14цм, 

материјал INOX, минимална дебљина 

1мм, површина глатка, без бордура, 

отпорна на савијање, високи сјај, 

дужине дршке 9цм. 

ком 100 

  

24.  Кашичица мала дужине 11цм, материјал 

INOX, минимална дебљина 1мм, 

површина глатка, без бордура, отпорна 

на савијање, високи сјај, дужине дршке 

8цм. 

ком 250 

  

25.  Нож за јело без оштих ивица (осим 

оштрице ножа) отпорна на савијање, 

површина глатка, без бордура, високи 

сјај, материјал INOX, дужина 21 цм, 

дужина сечива 10цм, дебљина сечива 

минимално 1mm. 

ком 950 

  

26.  Виљушка дужине 19.5цм, материјал 

INOX, мин.дебљина 1.5мм, без оштрих 

ивица, површина глатка, без бордура, 

високи сјај, ширина убадајућег дела 

виљушке минимално 2цм 

ком 950 

  

27.  Корпице за хлеб и пециво, 

полипропилен, димензије корпице 

32.5x26.5x10 

ком 2 

  

28.  Корпа за хлеб, имитација ратана, 

полипропилен 
ком 150 

  

29.  Кутлача, INOX, дужина 25цм,  fi 6.5цм ком 100   

30.  Платои округли, боја црна, пречник,  

fi 40цм, неклизајући 
ком 20 

  

31.  Постоља за семенке, INOX, 4 прстена са 

чинијама 
ком 3 

  

32.  Посуде за сосеве (сосиљере) од 0,15л, 

INOX 
ком 2 

  

33.  Сервирна колица, троетажна 105x50x96-

пластична са гуменим точковима 
ком 23 

  

34.  Шоље за чај и топли напитак са тацном 

22 cl 
ком 350 

  

35.  Шоље за домаћу кафу са тацном 22 cl,  ком 350   

36.  Шоље за еспресо кафу са тацном  22 cl, 

шоља fi8.5цм ,  
ком 160 

  

37.  Шоље за кратку еспресо кафу са тацном 

7cl, шоља fi 6цм ,  
ком 150 

  

38.  Сталак за колаче, са поклопцем, у ком 3   



 

облику звона, висина 26.2цм, пречник 

32.2цм,  

39.  Сталак за воће, INOX 18/8, са три тацне, 

висина 43 цм 
ком 3 

  

40.  Тањир десертни, четвртасти, боја бела, , 

мин 19x19 цм 
ком 1000 

  

41.  Тањир дубоки, четвртасти, боја бела, , 

мин 20x20 цм 
ком 1200 

  

42.  Тањир плитки, четвртасти, боја бела, , 

мин 26x26 цм 
ком 1300 

  

43.  Чиније 27цм,  боја бела ком 100   

44.  Чинија 12цм,  боја бела ком 100   

45.  Звоно за хлеб, округло ком 2   

46.  Апарат за цеђење сока са поклопцем, 

прикључни напон 230v/50Hz, обртаја у 

мин 280-750 о/мин,  

ком 3 

  

47.  Бен мари, округли 7,5л, inox, није 

електрични 
ком 2 

  

48.  Бен мари roll Top, 9l, inox, није 

електрични 
ком 2 

  

49.  Fast Food тацна 45x35,5 цм, боја бела-

црна 
ком 115 

  

50.  Посуда за лед fi14, h14, inox ком 20   

51.  Кибле за лед fi20, h20, inox ком 40   

52.  Кибле за лед са постољем, inox, висина 

постоља 69цм, висина кибле 22цм 
ком 15 

  

53.  Хватаљке за лед, inox ком 80   

54.  Сталак за џем, мед, намазе, са чинијама, 

запремина 1.5л,  
ком 2 

  

55.  Витрина за посластице, вертикална 

капацитет 350l, снага 540w, напон 

230v/1/50 Hz, димензије 595x658x1810 

mm са точкићима, 

ком 1 

  

56.  Расхладна витрина –салат бар,  

димензије 1417x750x1528 мм, режим 

хлађења +4/+10 C 

ком 1 

  

 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

 ПДВ  

 УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

  



 

 

1) Рок испоруке je у складу са писаном поруџбеницом стране  Наручиоца. Рок испоруке је _____ 
(не дуже од 10 дана).  

2) Рок плаћања је ________ дана (не може краћи од 30 дана ни дуже од 45 дана) од дана 

испостављања рачуна који испоставља понуђач на основу стварне испоручене 

количине добара. 
3) Важност понуде износи ____  дана (минимум 30 дана) од дана отварања понуда.  

4) Гарантни рок за позиције 33, 46, 55 и 56 _____________ (не мање од 24 месеци) 

 

 

 

Напомена:  

 Понуђач треба да попуни све артикле из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
неприхватљива. 

 Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.  

 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 
 

 

 

 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана 16.10.2018. године 


