Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-128/2017
Број: ЈНМВ К 10/17
Дана: 13.04.2017.
Суботица,
Трг слободе 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),
Наручилац врши

II ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Дана 07.04.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив за
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, дана
10.04.2017. године Прва измена конкурсне документације, за јавну набавку број ЈНМВ К 10/17, у
којој Наручилац врши измену на следећи начин:

I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

ЈНМВ

К

10/17

у

поглављу

II

Мења се на страни 7/33 реченица:
„Понуђач одређује оптималан број извршиоца по сменама за квалитетно извршење услуге
одржавања хигијене.“
и гласи:
„Понуђач одређује оптималан број извршиоца за квалитетно извршење услуге одржавања
хигијене.“

II
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 10/17 у поглављу III УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Додаје се на страни 9/33 код Додатног услова који се односи на технички капацитет
„Или фотокопију потписане Пописне листе на дан 31.12.2016. године.“
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III
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 10/17 у поглављу V ОБРАСЦИ КОЈИ
ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Код Обрасца 1 – Образац понуде додаје се на страни 18/33 Укупно за месечну цену без
ПДВ-а и Укупно за месечну цену са ПДВ-ом.
Нови Образац Понуде (Образац број 1 ) се налази у прилогу ове измене и Понуђачи су у
обавези да дају понуду на новом Обрасцу понуде
IV
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 10/17 у поглављу VII УПУСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Мења се на страни 33/33 тачка 16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА и гласи:
Рок за подношење понуда је дана 20.04.2017. године до 11:00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће
такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 20.04.2017. године у 13:30 часова, у просторијама
Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. Отварању понуда може
присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје
овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.

V
У осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Саставни део обрасца понуде чини спецификација услуге
Понуда бр ________ od ___.___.2017. године за јавну набавку услуге одржавања хигијене, ЈНМВ К
10/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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.
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5 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
Материјал

Површина

Термини
чишћења

Паркет

4.675,00 м2

Свакодневно

Терацо,
камен

2.391,00 м2

Свакодневно

Месечна
цена без
ПДВ-а

Месечна
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а за 12
месеци

Укупна
цена са
ПДВ-ом за
12 месеци

Свакодневно
Итисон

1.182,00 м2
Свакодневно

Керамичке
плочице

914,00 м2
Свакодневно

Виназ

30 м2
Свакодневно

Бетон

50 м2

Прозорска
стакла

2.400,00 м2

Два пута
годишње и по
потреби

„WC“ шоља

78

Свакодневно

Умиваоници

45

Свакодневно

Писоари

16

Свакодневно

УКУПНО:
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Плаћање ће се вршити сукцесивно, месечно након извршене
услуге, која ће се записнички констатовати у погледу обима
извршености и квалитета уговорене услуге, а што ће потписом
потврдити овлашћено лице Наручиоца и Вршиоца услуге, у
року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране
Наручиоца.
Вирмански

Рок плаћања

Начин плаћања

Рок важења понуде
Рок за реализацију уговора:

______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 30 дана)
12 месеци рачунајући од дана 09.05.2017. године

Стопа ПДВ:

_______ %

Напомена:
Понуду сачинити према спецификацији услуге која је предмет јавне набавке,
Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
Понуда са варијантама није дозвољена,
Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора,
Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,
Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра
да је сачињен образац структуре цене
Подаци о апропријацији у Буџету, односно у Финансијском плану за плаћање
функција: раздео IV, глава 02, функција 130, економска класификација 423612.

-

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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