На основу члана 63.став 5) и члана 54.Закона о јавним набавкама („Сл.гласик РС“, број 124/12),
комисија сачињава
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ - НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ, БРОЈ 1/2014

У следећем:
1.Намирнице обликоване у Партији 7- залеђени бурек и пите (на странама 4, 13, 38, 71-75) се
разврставају у две посебне партије и сад гласе:
Партија 7- бурек и пите- 15812120
Партија 10- замрзнута теста-15896000
2.Упутство понуђачима да сачине понуду (на страни 17, тачка 2)-начин на који понуда мора да
буде сачињена, мења се тако да сад гласи:
„Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Основна школа за образовање ученика са сметњама у
развоју„Миодраг В.Матић“ Ужице, Драгише Лапчевића број 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добра – намирнице и прехрамбени производи, ЈН бр.1/2014. Партија бр._______са
назнаком „ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 31.03.2014 до 10,00 часова без обзира на начин на који се доставља. Уколико
последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан рок истиче првог следећег радног
дана до 12 часова.
Јавно отварање понуда биће истог дана 31.03.2014. у 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи доказе предвиђене конкурсном документацијом којима понуђач доказује
да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75.
и чланом 76. Закона о јавним набавкама и све обрасце и изјаве, који су саставни део конкурсне
документације, а који морају бити попуњени, потписани и оверени печатом понуђача.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне
вредности уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде
достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7
Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе
потписати уговор.Наручилац ће попунити делове модела уговора означене слободним пољем и у
случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела
уговора.“
3.Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
31.03.2014.године, у 12 часова, на адреси Основне школе за образовање ученика са сметњама у
развоју „Миодраг В.Матић“ Ужице, улица Драгише Лапчевића 1.

ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју“Миодраг В.Матић“ Ужице

