
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА 
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                                                 Измена конкурсне документације за  
                                                 јавну набавку намирница за кухињу 
                                                                  ЈН број 13/18 
 
У конкурсној документацији за јавну набавку намирница за кухињу: 
1. У прилогу број 2-Техничке карактеристике (спецификација), партија I- млеко и јогурт, због 
техничке грешке, врши се измена и то: 
 
Партија   I –Млеко и јогурт, која глaси: 

 Партија I –Млеко и јогурт                                                                                   
Ред 
бр. 

Назив производа Јед. 
мере 

Кол. ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Одобрење 
за 

употребу 
издато од 

стране 
надлежне 
установе 

Брoj 
потврде 

Датум 
издавања 
потврде 

Датум 
истека 

важења 
потврде 

Произ- 
вођач 

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Млеко 
пастеризовано 
2,8% 1/1 

литар 3200       

2. Јогутр у чашама 
3,2%  1,8 дл 

ком 8500       

 
Начин на који ПОНУЂАЧ спроводи        ____________________________________________ 
 редовну  контролу квалитета:               ____________________________________________                   
Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује        ____________________________________________ 
квалитет сваке појединачне испоруке: ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          ___________________________ 

                                                                        М.П.             (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 
                                                                             
 
 
Мења се и гласи: 
 



                                                                                                                                                                        4.                
                                                                                                                                                 Прилог број 2.       
                                         
                                         ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)       

Партија I –Млеко и јогурт                                                                                   
Ред 
бр. 

Назив производа Јед. 
мере 

Кол. ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Одобрење 
за 

употребу 
издато од 

стране 
надлежне 
установе 

Брoj 
потврде 

Датум 
издавања 
потврде 

Датум 
истека 

важења 
потврде 

Произ- 
вођач 

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Млеко 
пастеризовано 
2,8% 1/1 

литар 3200       

2. Јогутр у чашама 
2,8%  180 дл 

ком 8500       

 
Начин на који ПОНУЂАЧ спроводи        ____________________________________________ 
 редовну  контролу квалитета:               ____________________________________________                   
Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује        ____________________________________________ 
квалитет сваке појединачне испоруке: ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          ___________________________ 

                                                                        М.П.             (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 

 Партија II -Сир  млади                                                                        
Ред 
бр. 

Назив производа Јед. 
мере 

Кол. ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Одобрење 
за 

употребу 
издато од 

стране 
надлежне 
установе 

Брoj 
потврде 

Датум 
издавања 
потврде 

Датум 
истека 

важења 
потврде 

Произ- 
вођач 

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Млади сир  
 кришка 25% 

кг 650       

 Начин на који ПОНУЂАЧ спроводи        ____________________________________________ 
 редовну  контролу квалитета:               ____________________________________________                   
Навести чиме ПОНУЂАЧ гарантује        ____________________________________________ 
квалитет сваке појединачне испоруке: ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                               ___________________________ 

                                                                           М.П.             (потпис овлашћеног лица понуђача) 



2. У прилогу број 5.2.-Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни,  
партија I- млеко и јогурт, због техничке грешке, врши се измена и то: 
 
 

Партија I- Млеко и јогурт 
Ред 
бр. 

Предмет ЈН Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4х5) 8=(4х6) 

1. Млеко 
пастеризовано 
2,8% 1/1 

литар 3200     

2. Јогутр  у 
чашама 3,2%  
1,8 дл 

ком 8500     

 
                                                                      М.П.      
Место _______________                                                                      ________________________ 
Датум _______________                                                         (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 
 
 
 
Мења се и гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     14. 
Прилог број 5.2. 

 
                ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 

Партија I- Млеко и јогурт 
Ред 
бр. 

Предмет ЈН Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4х5) 8=(4х6) 

1. Млеко 
пастеризовано 
2,8% 1/1 

литар 3200     

2. Јогутр  у 
чашама 2,8%  
180 дл 

ком 8500     

 
                                                                      М.П.      
Место _______________                                                                      ________________________ 
Датум _______________                                                         (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 
 
 
 

Партија II- Сир млади 
Ред 
бр. 

Предмет ЈН Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4х5) 8=(4х6) 

1. Млади сир  
кришка 25% 

кг 650     

                                                                   
 
                                                                     М.П.      
Место _______________                                                               _________________________ 
Датум _______________                                                         (потпис овлашћеног лица понуђача) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.У прилогу број 7-Упутство понуђачима како да сачине понуду, текст под редним бројем 
19, који гласи: 
 
Понуђачи подносе понуду непосредно или путем поште. 
 Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком "Понуда за јавну набавку намирница за 
кухињу,  број ЈН  13/18 -не отворити" на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка 
Бања ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.На полеђини коверте назначити  адресу и телефон 
понуђача, факс као и име лица овлашћеног за контакт. 
Приликом достављања понуде понуђач доставља понуду на начин да се са сигурношћу може 
утврдити да се први пут отвара. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је достављена до 11.04.2018.год. до 10:00 часова. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
 је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 
неблаговременом.                                                                                                                                                                      
Наручилац ће након отварања поступка вратити понуду за назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
 
Мења се и гласи:      
                                                                                                                                                          
19.Понуђачи подносе понуду непосредно или путем поште. 
 Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком "Понуда за јавну набавку намирница за 
кухињу,  број ЈН  13/18 -не отворити" на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка 
Бања ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.На полеђини коверте назначити  адресу и телефон 
понуђача, факс као и име лица овлашћеног за контакт. 
Приликом достављања понуде понуђач доставља понуду на начин да се са сигурношћу може 
утврдити да се први пут отвара. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је достављена до 16.04.2018.год. до 10:00 часова. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
 је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 
неблаговременом.                                                                                                                                                                      
Наручилац ће након отварања поступка вратити понуду за назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
 
4.У свему осталом конкурсна документација за јавну набавку намирница за кухињу, број 
ЈН 13/18, остаје непромењен 
 
 
                                                                                                               Бранислав Негојевић 
 
                                                                                                                 Весна Ивановић 
                                                                                                               
                                                                                                           Татјана Милачић-Јевтић 


