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Број: 05/3-12-7/2014
Датум: 31.12. 2014.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2013), Комисија за
јавне набавке Наручиоца, Средњошколског дома у Новом Саду, Николајевска бр.1, дана
31.12.2014.године доноси
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.2
у отвореном поступку јавне набавке
ред.бр. набавке: 7/2014
Набавка добара – намирнице за исхрану ученика
обликована по партијама од 1. до 11.
I-1 Након уочених грешака, Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН врши измену Конкурсне
документације, на следећи начин:
На страни 78/78 Конкурсне документације, мења се табела Прилога оквирног споразума,
адекватно осталим деловима Конкурсне докумантације у којима се наводи број и називи
партија:
Прилог 1 оквирног споразума
Укупна цена добара по партијама у поступку јавне набавке бр. 7/2014 – Намирнице за
исхрану ученика Средњошколског дома
Назив партије
Укупна цена добара без Укупна цена добара са
ПДВ
ПДВ
1.
Свеже месо (свињско и
јунеће)
2.
Месне прерађевине
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

Живинско месо и
прерађевине од живинског
меса
Риба - смрзнута
Млеко и млечни производи
Конзумна јаја
Хлеб и пециво
Конзервисано воће и
поврће
Смрзнуто воће и поврће
Свеже воће и поврће
Остале животне намирнице
широке потрошње
Датум

Понуђач
М. П.

_______________________

_________________________
потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико Понуђач подноси понуду за више партија, довољно је да уз
општу документацију достављену уз једну од партија, достави и један примерак овог
обрасца.
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II У преосталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
III Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН.
Рок за подношење понуда је 09.01.2015.године до 10:00 часова. Јавно отварање
понуда је 09.01.2015.године у 10:30 часова.
IV Контакт особе: Саша Анђелић, Гордана Данкуц
V Ова измена чини саставни део Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

