ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА МИШИЋ“
др Милутина Ивковића 4
11040 Београд
Број: 17/3-6
Датум: 29.03.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо измену конкурсне
документације у поступку јавне набавке мале вредности услуга - припрема и
дистрибуција школског оброка – ручка упакованог са колачем или воћем за ученике, за
потребе Основне школе „Војвода Мишић“ из Београда, ЈН бр. 1.2.2/18.

Измена конкурсне документације је следећа:

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 2.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, страна 11

УМЕСТО:


Понуђачи су дужни да у Понуди доставе пример свог двонедељног јеловника
за ручак и ужину и и ужину са напитком, који мора бити оверен и потписан од
стране дијететичара нутриционисте и одговорног лица понуђача.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:


Понуђачи су дужни да у Понуди доставе пример свог двонедељног јеловника
за ручак упакован са колачем или воћем, који мора бити оверен и потписан
од стране дијететичара нутриционисте и одговорног лица понуђача.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Понуда мора да
садржи, страна 12

УМЕСТО:
17. Двонедељни јеловник за ручак и ужину и ужину са напитком.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:
17. Двонедељни јеловник за ручак упакован са колачем или воћем.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГЕ - Припрема и
дистрибуција школског оброка - ручка упакованог са колачем или воћем,
ЈН бр. 1.2.2/18, страна 22

УМЕСТО:

Ред. бр.

Елементи понуде

1.

Јединична цена ручка без ПДВ-а
(дин.):

2.

Јединична цена ручка са ПДВ-ом
(дин.):

3.

Процењен број оброка - ужине са
напитком

4.

Рок и начин плаћања:

5.

Рок важења понуде (не може бити
краћи од 30 дана):

6.

Период испоруке:

13.500
У року од 45 (четрдесетпет) дана од
пријема исправно испостављеног рачуна

Од 12 месеци од дана закључења уговора

7.

Време испоруке ручка:

8.

Квалитет испоручених добара:

9.

радним даном од 11.00 до 11.30 часова

У складу са нормативима за узраст деце
која су корисници ручка.

Број гратиса:

7

10.

Попуст на 2. дете из исте породице:

25%

11.

Попуст на 3. из исте породице:

50%

12.

Трпезарија Основне школе
„Војвода Мишић“
Др Милутина Ивковића 4
11040 Београд

Место испоруке:

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

Елементи понуде

Ред. бр.

1.

Јединична цена ручка без ПДВ-а
(дин.):

2.

Јединична цена ручка са ПДВ-ом
(дин.):

3.

Процењен број оброка - ручак
упакован са колачем или воћем

4.

Рок и начин плаћања:

13.500
У року од 45 (четрдесетпет) дана од
пријема исправно испостављеног рачуна

5.

Рок важења понуде (не може бити
краћи од 30 дана):

6.

Период испоруке:

7.

Време испоруке ручка:

8.

Квалитет испоручених добара:

9.

Од 12 месеци од дана закључења уговора

радним даном од 11.00 до 11.30 часова

У складу са нормативима за узраст деце
која су корисници ручка.

Број гратиса:

7

10.

Попуст на 2. дете из исте породице:

25%

11.

Попуст на 3. из исте породице:

50%

12.

Место испоруке:

Трпезарија Основне школе
„Војвода Мишић“
Др Милутина Ивковића 4
11040 Београд

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

