Наручилац: Геронтолошки центар Матарушка бања
Адреса наручиоца:ул. Драгутина Гвозденовића, број 53. Матарушка бања
480-1/18
21.05.2018

ПРЕДМЕТ: Обавештење о измени конкурсне документације

Дана 23.04.2018. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и конкурсну
документацију за јавну набавку добара– намирнице за припремање хране и пића за 2018 год ЈН број
05/2018.
Дана 19.05.2018. године наручилац је од заинтересованог понуђача примио маил следеће садржине:
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Одговор Наручиоца је да је утврђено да заиста не можемо да пронађемо наведени артикал на
тржишту у грамажи од 0,075гр и да зато прихватамо да тражен артикал буде у грамажи од 0,100 гр
сходно томе мења се конкурсна документацја и рок за подношење понуда
Мењају се следеће стране конкурсне документације:
- Страна 5 (у партији 1 називи добара и њихове карактеристике под редним бројем 33)
- Страна 18 и 19 начин подношења понуде, паковање и означавање понуда
- Страна 26 поступак отварања понуда
- Страна 58 образац структуре цене (у партији 1 називи добара и њихове карактеристике под
редним бројем 33)
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши горе поменуте измене
конкурсне документације а које се налазе у прилогу овог дописа.
Сходно Закону о јавним набавкама наручилац ће продужити рок за подношење понуда.

Мења се на страни 5 (у партији 1 називи добара и њихове карактеристике под редним бројем
33) уместо
33.
Нарезак говеђи 0,075
ком
1000

33.

Сада стоји
Нарезак говеђи 0,100

ком

1000

Мења се на страни 18 и 19 начин подношења понуде, паковање и означавање понуда уместо

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Потребно је
документацију повезати тако да се приликом листања могу видети странице у потпуности.
Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра, партија....... -,јавна набавка бр.
05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон (особе за контакт). 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.
Понуда се доставља на адресу: Геронтолошки центар Матарушка Бања, Драгутина Гвозденовића број 53 непосредно
или поштом на назначену адресу.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.05.2018. године,
до 10,00 часова, без обзира на начин подношења.
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,
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда примљена
неблаговременом.
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Сада стоји
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ПАКОВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Потребно је
документацију повезати тако да се приликом листања могу видети странице у потпуности.
Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра, партија....... -, јавна набавка
бр. 05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији дужан је да наведе пун назив, адресу и контакт телефон (особе за контакт). 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.
Понуда се доставља на адресу: Геронтолошки центар Матарушка Бања, Драгутина Гвозденовића број 53 непосредно
или поштом на назначену адресу.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.05.2018. године,
до 12,00 часова, без обзира на начин подношења.
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,

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда примљена
неблаговременом.
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Мења се на страни 26 конкурсне документације поступак отварања понуда уместо
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је 23.05.2018. године у 10,30 часова. Отварање понуда је јавно и може му присуствовати
свако заинтересовано лице. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању
понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања,
потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају
записник.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три
дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће
враћена подносиоцу.

Сада стоји
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је 25.05.2018. године у 13,00 часова. Отварање понуда је јавно и може му присуствовати
свако заинтересовано лице. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању
понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања,
потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају
записник.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року од три
дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће
враћена подносиоцу.

Мења се на страни 58 образац структуре цене (у партији 1 називи добара и њихове карактеристике
под редним бројем 33)
Уместо
33. Нарезак говеђи 0,075

ком 1000

Сада стоји
33. Нарезак говеђи 0,100

ком 1000

У СВЕМУ ОСТАЛОМ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНА

Комисија за јн 05/2018

