Број: 481/2018
Датум: 16.03.2018. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Комисија за јавну набавку образована
решењем директора број 349/2018 од 05.03.2018. године, урадила је :

ИЗМЕНУ
Конкурсне документације у поступку ЈНМВброј 1.1.4/2018 - ЈАВНА НАБАВКА
добара – одећа и обућа, која је објављена на порталу управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца дана 08.03.2018.године .године, и то :
I Мења се Образац структуре цене за Партију 2. Спортска одећа и обућа
односно мењају се стране од 24 до 25 конкурсне документације, које су у прилогу
ове измене.
Измењени Образац структуре цене за Партију 2. Спортска одећа и обућа
чини саставни део Конкурсне документације и исте је потребно да понуђач
достави наручиоцу уз осталу документацију.
II Наручилац продужава рок за достављање понуда у предметном поступку
јавне набавке и мења време отварања понуда , како следи :
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
22.03.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин на који се доставља.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се
одмах након истека рока за подношење понуда, дана
22.03.2018. године у 11,30 часова , на адреси Немањина 52, Ужице, у малој сали
Дома, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
III У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена.
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Образац структуре цене за Партију 2. Спортска одећа и обућа
РБ.

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

ЈЕД.
МЕРЕ

1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Зимска јакна мушка
,непромочивa ,
Brugi , Nike, Adidas,
Puma или одговарајуће
Зимска јакна женска
,непромочивa ,
Brugi , Nike, Adidas,
Puma или одговарајуће
Тренерка мушка
Nike, Adidas, Reеboк ,
Puma или одговарајуће
одговарајуће
Тренерка женска
Nike, Adidas, Reеboк ,
Puma или одговарајуће
Доњи део тренерке
мушки
Nike, Adidas, Reеboк ,
Puma, Champion или
одговарајуће
Доњи део тренерке
женски
Nike, Adidas, Reеboк ,
Puma, Champion или
одговарајуће
Патике дубокe, женке
Nike, Adidas, Puma ,
Reеboк , Converse или
одговарајуће
Патике дубокe, мушке
Nike, Adidas, Puma ,
Reеboк , Converse или
одговарајуће

КОЛИЧ
Годиш.
потреб
е

ЦЕНА
по јединици
мере
без ПДВ-а
са свим
трошковима

ЦЕНА
по јединици
мере
са ПДВ-ом
са свим
трошковима

УКУПНА
ЦЕНА
без ПДВ-а
са свим
трошковима

УКУПНА ЦЕНА
са ПДВ - ом
са свим
трошковима

4

5

6=3x4

7=3x5

2

3

ком

3

ком

3

ком

10

ком

6

ком

10

ком

6

пар

6

пар

10
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Патике плиткe, женске
Nike, Adidas,Converse ,
Puma или одговарајуће
10. Патике плиткe, мушке
Nike, Adidas, Reеboк ,
Puma , Converse или
одговарајуће

9.

пар

6

пар

10

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ – а:
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ – ом:
У цене исказане у обрасцу понуде, урачунати су трошкови које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
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 колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
• у колони 6. 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.); На крају уписати укупну цену
предмета набавке без ПДВ-а.
• у колони 7. 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 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На
крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
• На крају уписати:
Укупну вредност без ПДВ-а за све предмете јавне набавке и тражене количине, и
то тако што се саберу укупне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 6.) и
Укупну вредност са ПДВ-ом за све предмете јавне набавке и тражене количине,
и то тако што се саберу укупне цене са ПДВ-ом (које су наведене у колони 7).

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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