Општа болница Ваљево
Ваљево, 19. август 2014.г.
ОБВ-01-6440

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације
На основу чл.63. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо информацију о измени Конкурсне
документације у вези јавне набавке добара бр.20/2014 (Набавка млека и млечних производа за потребе Опште болнице Ваљево, ради
закључења уговора).
Измена Конкурсне документације се односи на Прилог бр.7.(Образац понуде) а тиме долоази и до измене и Прилог бр.8(Образац

структуре ценe са упутством како да се попуни) .

Изменом се брише Прилог бр.15 из тачке 2. Упства за сачињавање понуда.
Саставн део обавештања о измени конкурсне документације чине измењен Прилог бр.7.(Образац понуде) Прилог бр.8(Образац
структуре ценe са упутством како да се попуни) из Конкурсне документације
Са поштовањем,
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

Прилог бр.7

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈН бр.20/2014

Општа болница Ваљево

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕМЛАКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА (количине су на месечном нивоу и променљиве су, зависе од броја пацијената+;- 30%)
Назив понуђача: _____________________________________________
Адреса понуђача: _____________________________________________
Матични број понуђача: _________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________
Име особе за контакт: ___________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail): _____________________________
Телефон:
___________________________________________________
Телефакс: _____________________________________________________

Број
партије
0

1

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

Јед.
мере

Количина
месечна

1

2

3

МЛЕКО ДУГОТРАЈНО
млеко 1/1 дуготрајно 2,8

литар

800

литар

4500

ком
ком

4000
4000

ком
кг
кг

600
150
10

Укупна вредност партије( 3 X4 )
Одобрен попуст на партију (6)
Вредност партије по одбитку попуста(3 X 7)
Износ ПДВ-а на вредност по одбитку попуста
Вредност партије по одбитку попуста са обрачунатим ПДВ-ом

2

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
млеко 1/1 мин пето дана употреба; 1,5 до
1,6% мм
кисело млеко 2,8% мм 180-200 гр- чаша
јогурт 2,8% 180-200 гр чаша
Топљени сир ( зденка или еквивалент);
паковање 23 гр ( паковање 6/1 у
ком.паковању)
сир дробљени паковање минимум ½ кг
Сир качкаваљ 1/1

Укупна вредност партије( 3 X4 )
Одобрен попуст на партију (6)
Вредност партије по одбитку попуста(3 X 7)
Износ ПДВ-а на вредност по одбитку попуста
Вредност партије по одбитку попуста са обрачунатим ПДВ-ом

Цена по
јединици

Укупно (3Х4)

Попуст на
цену по јед.

Цена по одбитку
попуста

Укупно (3х7)

Произвођач

4

5

6

7

8

9

Број
партије
0

3

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

Јед.
мере

Количина
месечна

1

2

3

Сир млади кришка без конзерванса са
5,5% млечне масти

кг

Цена по
јединици

Укупно (3Х4)

Попуст на
цену по јед.

Цена по одбитку
попуста

Укупно (3х7)

Произвођач

4

5

6

7

8

9

250

Укупна вредност партије( 3 X4 )
Одобрен попуст на партију (6)
Вредност партије по одбитку попуста(3 X 7)
Износ ПДВ-а на вредност по одбитку попуста
Вредност партије по одбитку попуста са обрачунатим ПДВ-ом

ОПШТИ УСЛОВИ ПРОДАЈЕ :

РОК ПЛАЋАЊА : 100 дана

Прихвата - Не прихвата

(Само понуде са заокруженом речи ПРИХВАТА у оквиру траженог рока плаћања су исправне и прихватљиве (Prilog 5 конкурсне документације).
Место испоруке – магацини у Општој болници Ваљево
Брзина испоруке ( у сатима) ………………………………………( сагласно прилогу бр.5 - Услови и докази о испуњености услова за учeшће у
поступку)
Одобравамо 3% вредности уговора за подизање на виши ниво здравствене услуге ( не учествује код оцене понуда)ПРИХВАТА - НЕ ПРИХВАТ
Рок важења понуде неможе бити краћи од 100 дана: ПРИХВАТА-НЕ ПРИХВАТА

_______________________
(Место и датум)

М.П.

_____________________________
Овлашћено лице

Понуда бр ________________ од _______________ за јавну набавку млека и млечних производа у преговарачком поступку без
објављивљања јавног позива, ЈН број 20/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно
податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:

3)

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Прилог бр.8.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Бр.
партије
0

1
2

3

Предмет ЈН

Јед.
мере

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а са
свим
трошковима

1

2

3

4

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
млеко 1/1 дуготрајно 2,8
МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
млеко 1/1 мин пето дана употреба; 1,5 до 1,6% мм
кисело млеко 2,8% мм 180-200 гр- чаша
јогурт 2,8% 180-200 гр чаша
Топљени сир ( зденка или еквивалент); паковање
23 гр ( паковање 6/1 у ком.паковању)
сир дробљени паковање минимум ½ кг
Сир качкаваљ 1/1
Сир млади кришка без конзерванса са 5,5% млечне
масти

литар

6000

литар
ком
ком

4500
4000
4000

ком
кг
кг

600
150
10

кг

250

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а на
јединичну
цену

Јединична
цена са
ПДВ-ом са
свим
трошковима

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

5

6

7(4+6)

8 (3x4)

9(3x7)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а са свим припадајућим
трошковима до тачке испоруке, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 5. уписати колико износи стопа ПДВ-а
 у колони 6. уписати колико износи обрачунати ПДВ на јединичну цену са свим
припадајућим трошковима до тачке истовара, за сваки тражени предмет јавне
набавке
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са обрачунатим ПДВ-ом, тако што
ће се на јединичну цену из колоне 4. додати износ обрачунатог ПДВ-а из колоне 6.;
 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 3.);
 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у
колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

