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                                                 Измена конкурсне документације за 
                                                 јавну набавку намирница за кухињу
                                                                  ЈН број 7/17

1.У конкурсној документацији за јавну набавку намирница за кухињу:
 У прилогу број 5.1.-Образац понуде, партија VI- прехрамбени производи, због техничке грешке,
врши се измена и то:

Партија   VI –Прехрамбени производи, која глaси:

Редни
број

Назив производа Јединица
мере

Количина Цена по 
јед.мере

Напомена

   1. Пиринач дуго зрно 1/1 кг 300

   2. Со кухиљска са атестом кг 100

   3. Укупна 
вредност 
без ПДВ-а:  

   4.   
   

Попуст 
у %:   

   5. Укупна 
вредност са 
попустом
без ПДВ-а:

   6. Укупна 
вредност са 
попустом
са ПДВ-ом:     

Рок  и начин испоруке: сукцесивно по потреби купца, _______ часа по захтеву купца (не дужи 
од 48 часова).
 Место испоруке: Ф-цо магацин купца
 Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуде
 Начин плаћања: најкасније 30  дана од дана испостављања фактуре

НАПОМЕНА: Добра која се испоручују морају да буду са важећим роком трајања 
                        (минимум 6 месеци  до истека рока)  и са декларацијом.



                                                                             
                                                                           М.  П.                             
                                                                                                            ________________________

                                                                                                   (потпис овлашћеног лица понуђача)

Мења се и гласи:
Уписан је рок важења понуде 60 дана уместо 30 дана.
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Партија   VI –Прехрамбени производи             

Редни
број

Назив производа Јединица
мере

Количина Цена по 
јед.мере

Напомена

   1. Пиринач дуго зрно 1/1 кг 300

   2. Со кухиљска са атестом кг 100

   3. Укупна 
вредност 
без ПДВ-а:  

   4.   
   

Попуст 
у %:   

   5. Укупна 
вредност са 
попустом
без ПДВ-а:

   6. Укупна 
вредност са 
попустом
са ПДВ-ом:     

Рок  и начин испоруке: сукцесивно по потреби купца, _______ часа по захтеву купца (не дужи 
од 48 часова).
 Место испоруке: Ф-цо магацин купца
 Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде
 Начин плаћања: најкасније 30  дана од дана испостављања фактуре
 
НАПОМЕНА: Добра која се испоручују морају да буду са важећим роком трајања 
                        (минимум 6 месеци до истека рока)  и са декларацијом.

                                                           
                                                                           М.  П.                             
                                                                                                            ________________________

                                                                                                   (потпис овлашћеног лица понуђача)



2.У свему осталом конкурсна документација за јавну набавку намирница за кухињу, број 
ЈН 7/17, остаје непромењена.

                                                                                                           Бранислав Негојевић

                                                                                                                 Весна Ивановић
                                                                                                              
                                                                                                           Татјана Милачић-Јевтић


