Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 01/2020
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за набавку у отвореном поступку бр.
01/2020 - Набавка прехрамбених производа за потребе 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 отвореног поступака набавке добара, Наручилац чини следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку у отвореном поступку добара, број 01/2020– Набавка прехрамбених
производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1) У делу обрасца структуре цене и комерцијалних услова понуде (образац 2ф) –
ПАртија 10- Кафа, Наручилац је направио грешку техничке природе на
позицији 3 – Нес кафа , у делу јединица мере уместо килограма „КГ“ треба да
стји комада „Ком“ тако да сада гласи:

VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
ПОНУДЕ
(Образац 2ф.)
ПАРТИЈА 10. – КАФА
Назив артикла
Еспресо кафа „одговарајуће Molinari,
Lavazza, Hausbrand, Бристот “
Кафа црна, „Одговарајуће Grand
Aroma, Doncafe“ 1/1
Нес кафа „одговарајуће Бристот,
Doncafe , Grand“ (кесице од 2гр)
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом

Јед.
мере

Оквирне
количине

кг

200

кг

250

ком

3500

Јединичне
цене без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ

Назив понуђеног
производа и назив
произвођача

Напомена:
-

Испорука сукцесивно по потреби Наручиоца
Понуђач је у обавези да уз испоруку еспресо кафе, врши одржавање апарата за кафу и обуку
запослених за припрему кафе
При свакој испоруци доставити потврду о здраственој исправности и квалитету понуђених
производа (потврда или атест) од стране овлашћених институција
Потребна декларација о производима (видети спецификација предмета јавне набавке)
Наручилац задржава право да у било ком моменту сарадње, уколико процени као потребно узорак
испоручене животне намирнице пошаље на лабораторијску анализу коју сматра целисходном.
Узорковање ће вршити комисија именована од стране наручиоца. Добављач ће бити обавештен о
термину и предмету узорковања и позван да истом присуствује. Не одазивања добављача на позив не
зауставља процес узорковања. Анализа ће се обављати у рефернтним лабораторијама по избору
наручиоца.

Комерцијални услови понуде:

УСЛОВ НАРУЧИОЦА
ПОНУДА ПОНУЂАЧА
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:
- минимално 45, а најдуже 60 дана од
Плаћање у року од _______ дана од
дана пријема исправног рачуна
пријема исправног рачуна
РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 60 дана од дана
_____ дана од дана отварања понуда
отварања понуда
РОК ИСПОРУКЕ:
Рок испоруке не може бити дужи од 1
_____ календарска дана од од дана
календарска дана од дана пријема
пријема поруџбине Наручиоца
поруџбине Наручиоца
Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок
важења понуде и рок испоруке сматраће се неприхватљивом.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 05.02.2020. године

