
 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 37/2019 

 

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

добра бр. 37/2019 - Партија 6 и Партија 17 -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 поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини 
следећу: 

 

Измену и допуну конкурсне документације 
 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 37/2019 – Партија 6 и Партија 17 -Набавка 

прехрамбених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 

Ковиљачи. 

 

1) у делу који се односи на обрасце – образац понуде број 2 код партије 6 – Остале 

животне намирнице , промењена је грамажа појединих производа који  су наведени 

у питањима и одгворимаје тако да сада гласи: 



 

 

VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 

ПОНУДЕ 

(Образац 2.) 
 

ПАРТИЈА 6. – ОСТАЛЕ ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ 

Назив артикла 
Јед. 

мере 

Оквирне 

количине 
Јединичне цене 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ 

Назив понуђеног 

производа и назив 

произвођача 

Кечап благи 1/1 „одговарајуће 

Полимарк“ 
кг 400 

   

Коцка за супу, говеђа (4x22гр) кг 55    

Коцка за супу, кокошја (4x22гр) кг 55    

Маргарин стони 250g „ 

одговарајуће Витал, Дијамант“ 
кг 800 

   

Maслац 200-250гр kg 100    

Maслац 20гр кг 50    

Шпагете 1/1 кг 800    

Чоколада за кување (црна, бела) „ 

одговарајуће Пионир “ 
кг 300 

   

Кекс „ одговарајуће Плазма“  

паковање 600 гр 
кг 20 

   

Кекс „ одговарајуће Petite Beurre“ 

1 kg 
кг 50 

   

Крем течни „одговарајуће Еуро 

крем“ 
кг 650 

   

Мајонез „одговарајуће Полимарк“, 

ПВЦ 
кг 560 

   

Гриз пшенични 1/1 кг 130    

Пшеница (белија) за кување 1/1 кг 450    

Сирће 1/1 л 2000    

Сенф 1/1 „одговарајуће Полимарк“ 

ПВЦ 
кг 450 

   

Мед 25г ком. 25000    

Мармелада паковање 25г ком. 11000    

Мини крем течни „одговарајуће 

Еуро крем“ паковање од 25гр 
кг 20 

   

Уље 1/1 л 10000    

Палента 1/1 кг 700    

Пиринач 1/1„ одговарајуће Ризи“ кг 1700    

Сир горгонзола кг 30    

Бомбоне воћне тврде кг 50    

Млевени кекс „ одговарајуће 

Плазма “ паковање  2 kg 
кг 170 

   

Сладолед угоститељско паковање л 2000    

Шлаг 1/1 кг 600    

Ролери за декорацију 1/1 кг 60    

Двопек, паковање 300 гр кг 20    

Тост хлеб, паковање од 500 гр кг 150    

Резанци за супу 1/1  кг 700    



 
Супа у кесици (кокошија) 

„одговарајуће Арго“  
ком 150 

   

Макарони  1/1 „ одговарајуће 

Лозанни“ 
кг 650 

   

Интегрални макарони кг 50    

Њоке кг 5    

Таљателе кг 60    

Рибице 90гр ком. 400    

Смоки 50гр ком. 380    

Чипс 40гр ком. 450    

Переце 90гр ком. 380    

Чоколадице мини „ одговарајуће 

Најлепше жеље“ 5гр 
ком. 5000 

   

Сос „Pesti Genovese“ л 1    

Сос „Basilico—Barilla“ л 5    

Сос Вочетерс л 3    

Mozzarella сир, паковање 250-300 

гр 
кг 15 

   

КОНЗЕРВИРАНИ ПРОИЗВОДИ      

Ајвар тегла од 680-720гр ком. 200    

Мармелада 3/1 кг 70    

Краставац тегла   од 680гр Ком. 350    

Ананас конзервирани од 825гр ком. 450    

Ђувеч лименка 4,8/1 кг. 90    

Парадајз пире  кг. 900    

Сардина са отварачем 100г ком. 3300    

Туњевина конзерва са отварачем у 

комадићима 160 гр 
ком. 800 

   

Маслинке тегла без кошчице од 

720 гр 
ком 150 

   

Цвекла конзерва 1/1 кг 50    

Рен  кг 200    

ЈАЈА:      

Конзумна јаја  „A“ класа ком. 160000    

ЗАЧИНИ:      

Сушено поврће  кг 5    

Млевена паприка „ одговарајуће 

Алева“1/1 
кг 190 

   

Туцана паприка Суџук  кг 5    
Бибер млевени 1/1 кг 50    

Додатак јелима са поврћем „ 

одговарајуће Зачин Ц, Вегета“ 1/1 
кг 1800 

   

Ловоров лист  кг 2    

Лимунтус   кг 15    
Прашак за пециво „ одговарајуће 

Ц“ 

кг 
50 

   

Со 1/1 кг 500    

Со морска кг 15    

Шећер кристал 5/1 кг 2200    

Желатин кесице  кг 10    



 

  
Напомена:  
 Испорука се врши свакодневно у адекватним транспортним возилима са одговарајућом температуром.  

 Испорука јаја у одговарајућим возилима са расхладним комором или хладњачом и мин. температуром од 

-18 
о
C 

 При свакој испоруци доставити потврду о здраственој исправности и квалитету понуђених производа 

(потврда или атест) од стране овлашћених институција 

 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.  

 Производи морају бити у оргиналном паковању, у адекватној амбалажи са прописаном декларацијом, до 

половине рока трајања. 

 Дати цене за оне производе који су у партији наведени са знаком „ одговарајуће“  

  

Зачин мак - млевени кг 5    

Зачин оригано  кг 6    

Шећер у праху  кг 250    

Цимет  кг 5    
Ванилин шећер  кг 10    

Какао прах  кг 15    

Сир пармезан  кг 80    

Суви квасац паковање  кг 11    
Паштете јетрене 50г  „одговарајуће 

Carnex “ 
ком. 18000 

   

Паштета пилећа од 60 гр 

„одговарајуће Пателина “ 
ком 3000 

   

Паштета рибља 50гр„одговарајуће 

Пателина “ 
ком. 50 

   

Паштета од поврћа 50гр ком. 5000    

БРАШНА:      

Кукурузно брашно 1/1- воденично кг 1100    

Интегрално брашно 1/1 кг 40    

Хељдино брашно 1/1  кг 350    
Брашно Т-400 меко 5/1 „ 

одговарајуће Житопром, 

Жарковићи“ 

кг 3000 
   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а      

ПДВ      

УКУПНО СА ПДВ-ом      



 

 
Комерцијални услови понуде: 

УСЛОВ НАРУЧИОЦА ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 

- минимално 45, а најдуже 60 дана од 

дана пријема исправног рачуна  

 

Плаћање у року од _______ дана  од 

пријема исправног рачуна 

РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: 

не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда 

 

_____ дана од дана отварања понуда 

РОК ИСПОРУКЕ: 

Рок испоруке не може бити дужи од 1 

календарска дана од дана пријема 

поруџбине Наручиоца 

 

_____ календарска дана од од дана 

пријема 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 11.12.2019. године 


