ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:
Интернет страница
наручиоца:
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне
набавке:
Врста предмета:

Београд, Немањина 22-26

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

www.uzzpro.gov.rs
Органи државне управе
Отворени поступак број 74/2019
Добра
Предмет јавне набавке je набавка ситног инвентара за
потребе Сектора за угоститељске услуге и Сектора за
репрезентативне објекте и биротехничке послове .
Назив и ознака из општег речника: Ситан инвентар у
угоститељству 39311000-5.
4

Број и назив партије:
Партија 1 Партија 2

Ситан угоститељски инвентар
за репрезентативне објекте
Ситан угоститељски инвентар
за ресторане

Партија 3

Ситан инвентар

Партија 4 -

Остали ситан инвентар

Назив и ознака из
општег речника
Ситан инвентар у угоститељству
39311000-5
Ситан инвентар у угоститељству
39311000-5
Ситан инвентар у угоститељству
39311000-5
Ситан инвентар у угоститељству
39311000-5

Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
због техничке грешке, врши се измена конкурсне
документације на странама 10 и 11 од 71 због грешке у
навођењу броја партија предмета јавне набавке и на страни 39
од 71 због грешке у опису за ставку под редним бројем 16.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у
прилогу.
Потребно је доставити понуду на Измењеним странама
конкурсне документације.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 10 од 71

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач_____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
у отвореном поступку јавне набавке број 74/2019, чији је предмет набавка ситног инвентара за
потребе Сектора за угоститељске услуге и Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке
послове, обликован у четири партије, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је подизвођач _____________________________________________
(пословно име или скраћени назив подизвођача)

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности које је
на снaзи у време подношења понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 74/2019

Страна 11 од 71

ИЗЈАВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
у отвореном поступку јавне набавке број 74/2019, чији је предмет набавка ситног инвентара за
потребе Сектора за угоститељске услуге и Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке
послове, обликован у четири партије, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, и заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности које је на снaзи у време подношења понуде.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверенa печатом.
У случају потребе Изјаву копирати.

Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 74/2019

Страна 39 од 71
Ред.
број
1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Назив

Јединица
мере

Произвођач

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5

6

7

Чинија ø 9 порцелан
Apulum
Чинија ø 14 порцелан
Apulum
Чинија ø 15 порцелан
Apulum
Чинија ø 26 стакло
Чинија ø 19 порцелан
Apulum
Чинија десертна ø 14
порцелан Apulum
Комплет шољица за
еспресо порцелан 7 cl
Комплет шољица за црну
кафу 21cl порцелан
Комплет шољица за чај
27cl порцелан
Комплет шољица за
капућино порцелан 12cl

Ком

110

Ком

300

Ком

420

Ком

23

Ком

290

Ком

80

Ком

610

Ком

880

Ком

714

Ком

1.066

23.

Џезва за кафу 4; Inox

Ком

39

24.

Џезва за кафу 6; Inox

Ком

39

25.

Џезва за кафу 8; Inox

Ком

40

Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупно без
ПДВ-а
(5х6)
8

Укупно са
ПДВ-ом
(5х7)
9

