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Број: 05/3-10-1/2016
Датум: 04.02. 2016.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Комисија за јавне набавке Наручиоца, Средњошколског дома у Новом Саду,
Николајевска бр.1, дана 04.02.2016.године доноси
ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1
у отвореном поступку јавне набавке
ред.бр. набавке: 1/2016
Набавка добара – намирнице за исхрану ученица
обликована по партијама од 1. до 11.

I
На страни 7. Конкурсне документације, поглавље III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,
после става 1. додаје се нови став:
„Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује
достављањем доказа уз понуду, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у
складу са конкурсном документацијом.
Наручилац неће одбити понуду као
неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако
понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени јавно
доступни.“
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.
На страни 12. у тачки 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И
ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА – ЧЛ. 76. ЗЈН, код доказа: Потврда НБС о броју
дана неликвидности у периоду од 12 месеци пре објављивања Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки, додају с речи: „понуђач није у обавези да достави
овај доказ, уколико за њега постоје адекватни подаци на интернет страници Народне
банке Србије.
На страни 6. иза става 4. додаје се нови став који гласи:
Наручилац захтева следећу недељну динамику испоруке добара по партијама:
Партија 1. - Свеже месо (свињско и јунеће) – свакодневна испорука;
Партија 2. – Месне прерађевине – испорука три пута недељно;
Партија 3. - Живинско месо и прерађевине од живинског меса - свакодневна испорука;
Партија 4. – Риба - смрзнута – испорука два пута недељно;
Партија 5. – Млеко и млечни производи – свакодневна испорука;
Партија 6. – Конзумна јаја – испорука два пута недељно;
Партија 7. – Хлеб и пециво – свакодневна испорука;
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Партија 8. – Конзервисано воће и поврће – испорука два пута недељно;
Партија 9. – Смрзнуто воће и поврће – испорука три пута недељно;
Партија 10. – Свеже воће и поврће – испорука три пута недељно;
Партија 11. – Остале животне намирнице широке потрошње– испорука три пута
недељно.
II
У преосталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
III
Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН.
Рок за подношење понуда је 02.03.2016.године до 10:00 часова.
IV
Контакт особе: Саша Анђелић, Гордана Данкуц
V
Ова допуна чини саставни део Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

