ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак – јавна набавка број 48/2017

Врста предмета:

Добра

Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка кафе и осталих
напитака.
Назив и ознака из општег речника: Кафа, чај и сродни
производи 15860000-1.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације у
обрасцу спецификације и то:
Због техничке грешке, врши се измена редних бројева
у спецификацији са структуром понуђене цене на
странама 36, 37 и 38 од 46 конкурсне документације.
На страни 36 од 46 конкурсне документације, ставка
под редним бројем 1. Кафа пржена млевена 0,5 кг или 1
кг оригинал паковање које је брендирано и са бар кодом
у колони 5 – процењена количина на годишњем нивоу,
уместо 16.300 треба да стоји 13.600.

Измена конкурсне
документације:

На страни 36 од 46 конкурсне документације, ставка
под редним бројем 2. Еспресо кафа 0,5 кг или 1 кг
оригинал паковање (Арабика60% и Робуста 40%), у
колони 5 – процењена количина на годишњем нивоу,
уместо 4.200 треба да стоји 3000.
На страни 36 од 46 конкурсне документације, ставка
под редним бројем 4. Нес кафа, конзерва 250 гр или
200гр, оригинал паковање, у колони 5 – процењена
количина на годишњем нивоу, уместо 1.100 треба да
стоји 800.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.

Потребно је припремити понуду на измењеним
странама конкурсне документације које се налазе у
прилогу и биће објављене на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 35 од 58

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

1. *

2. *

3.

4.

2

Кафа пржена млевена 0,5
кг или 1 кг оригинал
паковање
које
је
брендирано и са бар
кодом
Еспресо кафа 0,5 кг или
1 кг оригинал паковање
(Арабика60% и Робуста
40%)
Филтер кафа 250 гр
вакум
оригинал
паковање
Нес кафа, конзерва 250
гр или 200гр, оригинал
паковање

Произвођач

3

4

Процењена
количина на
годишњем
нивоу

1

Назив артикла

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације, јединичну и
укупну цену,са и без ПДВ-а.

Јединица
мере

Ред. бр.

НАПОМЕНА:

Цена по јединици
мере без ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(5х6)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(5х7)

5

6

7

8

9

кг

13.600

кг

3.000

кг

50

кг

800
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5.

6.

2

Чај биљни –
филтер
кесице
20/1
(нана,
камилица,
хибискус,
ртањски,
зелени,
индијски)
Чај воћни – филтер
кесице 20/1 (мешавина
биљног чаја са аромом
воћа- дивље трешња,
јабука, шумско воће

Произвођач

3

4

Процењена
количина на
годишњем
нивоу

1

Назив артикла

Јединица
мере

Ред. бр.
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Цена по јединици
мере без ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(5х6)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(5х7)

5

6

7

8

9

кут.

16.000

кут.

3.000

7.

Црни (индијски) чај 20/1

кут.

100

8.

Топла чоколада – црна и
бела (паковање готове
смесе најмање 25 гр)

ком.

5.000

9.

Капућино чоколада,
паковање 12,5 гр

ком.

3.000

10.

Капућино лешник,
паковање 12,5 гр

ком.

3.000

11.

Капућино ванила
паковање 12,5 гр

ком.

2.000

12.

Капућино класик
паковање 12,5 гр

ком.

2.000
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1

2

13.

„ILLY MIE“
паковање 1/21

капсуле,

14.

Нес кафа без кофеина
100гр

Произвођач

3

4

Процењена
количина на
годишњем
нивоу

Назив артикла

Јединица
мере

Ред. бр.
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Цена по јединици
мере без ПДВ-а

Цена по јединици
мере са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(5х6)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(5х7)

5

6

7

8

9

пак.

200

кг

5
УКУПНА ЦЕНА:

* За ставке под редним бројем 1 и 2 наручиоцу није релевантно да ли је артикал од 0,5 или 1 кг, али цена мора бити исказана по килограму.
* Понуђач је дужан да у понуди достави потврду произвођача да еспресо кафа представља мешавину од 40% Робусте и 60% Арабике. Понуђачи
могу понудити и еспресо кафу са процентом арабике већим од 60%, што неће утицати на избор најповољније понуде.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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