ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

www.uzzpro.gov.rs
Органи државне управе
Отворени поступак – јавна набавка број 177/2018
Добра
Предмет јавне набавке je набавка газиране и
негазиране воде.
Назив и ознака из општег речника: Газирана минерална
вода 15981200-0; Негазирана минерална вода
15981100-9.

Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације на
страни 40 од 52, у обрасцу Спецификација са
структуром понуђене цене за Партију 1 - Газирана
вода, у табели под редним бројем 1. треба да стоји и
1,75/1 л, као што је наведено и у Напомени испод
табеле.
Измена конкурсне документације објављенa је на
Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 40 од 52

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације, јединичну и укупну цену, без и са ПДВ-ом.
Партија 1 – Газирана вода
Ред.
Бр.
1
1.
2.

Назив
2
Минерална вода - газирана
1,5/1 л, 1,75/1 л или 2/1 л (пет)
Минерална вода - газирана
0,5 л (пет)

Јед.
Процењена
Произвођач
мере
количина
3

4

5

лит.

150.000

ком.

505.000

Цена по
јединици
мере без ПДВ-a

Цена по
јединици
мере са ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-a
(5 х 6)

Укупно са
ПДВ-ом
(5x7)

6

7

8

9

У к у п н о:
Напомена:

За ставку под редним бројем 1. наручиоцу није релевантно да ли је амбалажа од 1,5/1 л, 1,75/1 л или 2/1 л, али цена мора да
буде исказана по јединици мере (1 лит.)
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
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