
 

 

 
Број: 19/14/ОП 

Датум: 30.01.2015.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка агропелета за потребе РЈ „Дом за негу“ Геронтолошког центра из 

Суботице  у отвореном поступку јавне набавке број:  

19/14/ОП 

 

Дана 23.12.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

у отвореном поступку, за јавну набавку број 19/14/ОП, у којој Наручилац врши 

измену на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 19/14/ОП мењају се следећа 

поглавља: 

 

III –ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА 

VIII - ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

 

                                                         I I 

Рок за достављање понуда се продужава до 10.02.2015. године до 11,00 часова. 

Јавно отварање понуда  је 10.02.2015. године у 11,30 часова. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 



 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  

 

Предмет јавне набавке су добра – Набавка агропелета за потребе РЈ „Дом за 

негу“ Геронтолошког центра из Суботице  у отвореном поступку јавне 

набавке број:  

19/14/ОП 

 

: 
 

 

 

-Испорука агропелета поред транспорта подразумева обавезно и сам 
истовар истог од стране понуђача и то по принципу франко котларница 
(пријемни магацин) купца.Трошкови транспорта и истовара урачунати су у 
цену коштања агропелета и не могу се посебно наплаћивати.Испорука и 
истовар се врши на адреси РЈ „Дом за негу“, улица 27 марта број 36, 

Ред 

бр. 

Назив ЈЕДИНИЦ

А МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА по 

јединици 

мере (без 

ПДВ-а) 

ВРЕДНОСТ 

без ПДВ-а 

1. Техничке карактеристике 
енергента: 
 
-Агропелет мора да буде 
од пшеничне сламе, 
пречника од ø6 do ø8 
mm, дужине од 20 до 30 
mm 
 
-Доња топлотна моћ 
мора да буде мин. 14.500 
kJ/kg 
 
-Садржај влаге у 
тренутку примопредаје 
не сме да буде изнад 
максималних 10%  
 

     Тона 100 

  

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ 

 

    

 

 
 УКУПНО  СА ПДВ-ОМ  

 

    



Суботица.Испорука се врши сукцесивно на основу требовања наручиоца и 
то у количини од минимално 8 тона и максимално 12 тона, у складу са 
извршеном наруџбом од стране наручиоца. 
 
-Пријемни магацин за агропелет се налази унутар контејнера са агрегатом. 
Има одвојену просторију са померљивим кровом-отвара се и кроз наведени 
отвор се врши утовар енергента са предње стране магацина (позадина 
камиона). У пријемну просторију (пријемни магацин) може да стане 
количина од 13 тона агропелета. 
 
-Понуђач је обавезан да у оквиру своје понуде наручиоцу достави извештај 
о квалитету који је сачињен од стране овлашћене лабораторије или другог 
овлашћеног субјекта који потврђује да је роба коју нуди у погледу техничких 
карактеристика у складу са захтевима конкурсне документације.Такође, 
понуђач је обавезан да приликом достављања понуде преда уз понуду 
наручиоцу узорак робе коју нуди у количини од 5 килограма у херметички 
затвореном паковању са назначеним датумом предаје, потписом 
овлашћеног лица и печатом. 
 
-Понуђач је обавезан да приликом сваке сукцесивне испоруке преда 
наручиоцу узорак робе коју нуди у количини од 2 килограма у херметички 
затвореном паковању са назначеним датумом испоруке, потписом 
овлашћеног лица и печатом. 
 
-Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре 
достављања понуде за учешће у јавној набавци 19/14/ОП, уз обавезно 
присуство овлашћеног лица Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног 
дана у термину од 10,30 до 12,30 часова, осим дана предвиђеног за 
отварање приспелих понуда, контакт особа Пајић Зоран, организатор 
Службе „Услуга“ (контакт телефон 062 294 220) и Илија Поповић, 
предрадник одељења одржавања (контакт телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, 
која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума 
обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да 
је понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као 
саставни део понуде. 
 

 

        Место и датум:                                                            Понуђач: 
______________________                                        ______________________ 

 
 

М.П. 
 



 

 

 

 

 

 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са ПДВ-

ом) 

1. Техничке 
карактеристике 
енергента: 
 
-Агропелет мора да 
буде од пшеничне 
сламе, пречника од ø6 
do ø8 mm, дужине од 
20 до 30 mm 
 
-Доња топлотна моћ 
мора да буде мин. 
14.500 kJ/kg 
 
-Садржај влаге у 
тренутку примопредаје 
не сме да буде изнад 
максималних 10%  
 

тона  

  



 

 

 

 

 
 

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, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 
-У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 
додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном износу 
или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао у обрасцу 
структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене без ПДВ-а 
-у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке по јединици мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 


