
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градоначелник
Број  II-404-250/2020
Број ЈНМВ П 05/20
Датум: 29.06.2020. 
Суботица, 
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ ДОБРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

ЈНМВ П 05/20

Дана  25.06.2020 године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив  за  прикупљање  писмених  понуда  и  Конкурсна  документација  у  отвореном
поступку јавне набавке за набавку услуга – Репрезентација ,, број ЈН  П 05/20, у којој Конкурсној
документацији Комисија за јавне набавке, врши измену на следећи начин:

I
                                                                                                                                         

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ П 05/20, у  II СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДОБРА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, врше се следеће имена:            

на страни 6/39 мења се ставка 27 и сада гласи:

27.

Књаз Милош газирана 1,75 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

НОВА ИЗМЕЊЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ САДА 
ГЛАСИ – приложити је приликом подношења понуде
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА - ИЗНОСИ

  
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

за јавну набавку добара - репрезентације

Р.бр. Назив производа Јединица мере Оквирна количина

1.

Nes café clasic лименка 250 гр 
или одговарајуће

___________________
комада 150

2.

Nes café gold 200 гр тегла 
или одговарајуће

___________________
комада 300

3.
Кафа Jacobs Мonarh 200 гр тегла или одговарајуће

___________________________ комада 100

4.
Кафа Jacobs Crema gold 200 гр тегла или одговарајуће

_____________________________ комада 150

5.

Кафа Гранд De lux 200 гр 
или одговарајуће

____________________
комада 300

6.

Кафа Гранд Gold 500 гр 
или одговарајуће

____________________
комада 300

7.

Кафа у зрну expreso Hausbrandt 1000
гр или одговарајуће

____________________
комада 15

8.
Чај нана филтер врећица 20/1 Milford или одговарајуће

___________________ кутија 30

9.

Чај брусница филтер врећица 20/1 Milford или
одговарајуће

_____________________
кутија 30

10.

Чај камилица филтер врећица 20/1 Milford или
одговарајуће

______________________
кутија 30

11.
Чај зелени филтер врећица 20/1 Milford или одговарајуће

________________________ кутија 30

12.
Чај аронија филтер врећица 20/1 Milford или одговарајуће

___________________ кутија 30

13. Чај јабука и цимет филтер врећица 20/1 Milford или кутија 30
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одговарајуће
_______________________

14.

Чај шипурак филтер врећица
40/1 Milford или одговарајуће

___________________
кутија 60

15.

Чај боровница филтер врећица
20/1 Milford или одговарајуће

___________________
кутија 60

16.
Шећер 1/1

___________________ килограм 100

17.
Шећер 5 гр

_______________________ комада 4000

18.
Лимунтус 200 гр

____________________ Пакова-ње 20

19.

Трајно млеко 2,8 % мм, 1/1, 
са чепом

________________________
литара 1600

20.

Вода Роса 0,5 л
или одговарајуће

_______________________
комада 3000

21.

Вода Роса 1,5 л
или одговарајуће

_______________________
комада 2000

22.

Aqua Viva 0,5 л 
или одговарајуће

___________________
комада 2000

23.

Voda Voda 0,5 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

24.

Књаз Милош газирана- у стакленој флаши 0,25 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

25.

Књаз Милош газирана 0,5 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 2000

26.

Књаз Милош газирана- у стакленој флаши 0,75 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

27. Књаз Милош газирана 1,75 л 
или одговарајуће

_____________________

комада 1000
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28.

Aqua Viva 1,5 л 
или одговарајуће

______________________
комада 2000

29.

Voda Voda 1,5 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

30.

Вода Мивела газирана 0,5 л 
или одговарајуће

___________________
комада 1000

31.
Вода Мивела благо газирана 0,5 л или одговарајуће

___________________ комада 1000

32.

Вода Мивела газирана 1,5 л 
или одговарајуће

___________________
комада 1000

33.
Вода Мивела благо газирана 1,5 л или одговарајуће

___________________ комада 1000

34.

Next premium наранџа 100 % 1/1
или одговарајуће

___________________
комада 200

35.

Next premium јабука 100 % 1/1
или одговарајуће

___________________
комада 200

36.

Next premium мултивитамин 
100 % 1/1 

или одговарајуће
______________________

комада 200

37.

Next premium-ананас 100 % 1/1
или одговарајуће

___________________
комада 200

38.

Nectar Tomatello 1/1
или одговарајуће

_____________________
комада 200

39.

Coca cola 0,25 л у стакленој флаши
или одговарајуће

_____________________ комада 150

40.
Coca cola-лименка 330 мл или одговарајуће 

______________________________ комада 500

41.
ПВЦ чаше 0,2 дл (1/100)

Пакова-ње 40
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42.
Кашике ПВЦ – средња за чај (1/50)

Пакова-ње 40

43.
Кашике ПВЦ – мала за кафу (1/1000)

Пакова-ње 6

44.
Мед у кесицама 15 гр (1/67)
______________________ кутија 20

45. Салвете 1/100 пакет 80

46. Наранџа кг 150

47. Грејп фруит кг 150

48. Лимун кг 150

49.
Фино-Кесе за лед-240 коцкица или одговарајуће

_________________________________ пакет 20

50.
Фино-Алу фолија 30 м или одговаајуће

____________________________
ролна 10

51.

Finish all in 1 таблете за прање посуђа (1/100)
или одговарајуће

____________________
кутија 10

52.

Finish средство за испирање, сјај и заштиту-400 мл или
одговарајуће

________________________________ комада 6

53.
Finish средство за чишћење машине 250 мл или

одговарајуће
_______________________________

комада 6

54.
Finish all in 1 гел-1 л или одговарајуће

____________________________________
комада 12

55.
Finish со-1,5 кг или одговарајуће

___________________________________
кутија

4

НАПОМЕНА: Цена се исказује у динарима и треба да садржи све трошкове и попусте понуђача.
Добављач је у обавези да добра из спецификације испоручи у року од 3 дана од наруџбе Наручиоца.

II
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У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ П 05/20, у  (ОБРАЗАЦ 1) ОБРАЗАЦ

ПОНУДЕ , врше се следеће имена:
       
             на страни 19/39 мења се ставка 27 и сада гласи:

27.

Књаз Милош газирана 1,75 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

НОВИ ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ се налази у прилогу и понуђачи су обавези да га приложе

6/15



(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ /деловодни број понуђача/ за јавну набавку добра – репрезентације
, ЈНМВ П 05/20 

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 оквирног
споразума

Понуђач је уписан у регистар понуђача: ДА / НЕ (заокружити)

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  који  ће
извршити подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача АПР

ДА / НЕ (заокружити)

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача АПР

ДА / НЕ (заокружити)

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:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА / НЕ (заокружити)

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА / НЕ (заокружити)

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР ДА / НЕ (заокружити)

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) ДОБРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ П 05/20

Р.бр. Назив производа
Јединица

мере
Оквирна
количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупан износ
без ПДВ-а

Укупан износ
са ПДВ-ом

1.

Nes café clasic лименка 250 гр 
или одговарајуће

___________________
комада 150

2.

Nes café gold 200 гр тегла 
или одговарајуће

___________________
комада 300

3.

Кафа Jacobs Мonarh 200 гр тегла
или одговарајуће

____________________ комада 100

4.

Кафа Jacobs Crema gold 200 гр тегла
или одговарајуће

_____________________ комада 150

5.

Кафа Гранд De lux 200 гр 
или одговарајуће

____________________
комада 300

6.

Кафа Гранд Gold 500 гр 
или одговарајуће

____________________
комада 300

7.

Кафа у зрну expreso Hausbrandt
1000

гр или одговарајуће
____________________

комада 15

8.

Чај нана филтер врећица 20/1
Milford или одговарајуће

___________________
кутија 30

9.

Чај брусница филтер врећица 20/1
Milford или одговарајуће
_____________________

кутија 30

10.

Чај камилица филтер врећица 20/1
Milford или одговарајуће
______________________

кутија 30

11.

Чај зелени филтер врећица 20/1
Milford или одговарајуће

________________________
кутија 30

12.

Чај аронија филтер врећица 20/1
Milford или одговарајуће

___________________
кутија 30
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13.

Чај јабука и цимет филтер врећица
20/1 Milford или одговарајуће

_______________________
кутија 30

14.

Чај шипурак филтер врећица
40/1 Milford или одговарајуће

___________________
кутија 60

15.

Чај боровница филтер врећица
20/1 Milford или одговарајуће

___________________
кутија 60

16.
Шећер 1/1

___________________ килограм 100

17.
Шећер 5 гр

_______________________ комада 4000

18.
Лимунтус 200 гр

____________________
Пакова-

ње
20

19.

Трајно млеко 2,8 % мм, 1/1, 
са чепом

________________________
литара 1600

20.

Вода Роса 0,5 л
или одговарајуће

_______________________
комада 3000

21.

Вода Роса 1,5 л
или одговарајуће

_______________________
комада 2000

22.

Aqua Viva 0,5 л 
или одговарајуће

___________________
комада 2000

23.

Voda Voda 0,5 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

24.

Књаз Милош газирана- у стакленој
флаши 0,25 л 

или одговарајуће
_____________________

комада 1000

25.

Књаз Милош газирана 0,5 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 2000

26. Књаз Милош газирана- у стакленој
флаши 0,75 л 

или одговарајуће
_____________________

комада 1000
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27.

Књаз Милош газирана 1,75 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

28.

Aqua Viva 1,5 л 
или одговарајуће

______________________
комада 2000

29.

Voda Voda 1,5 л 
или одговарајуће

_____________________
комада 1000

30.

Вода Мивела газирана 0,5 л 
или одговарајуће

___________________
комада 1000

31.

Вода Мивела благо газирана 0,5 л
или одговарајуће

___________________
комада 1000

32.

Вода Мивела газирана 1,5 л 
или одговарајуће

___________________
комада 1000

33.

Вода Мивела благо газирана 1,5 л
или одговарајуће

___________________
комада 1000

34.

Next premium наранџа 100 % 1/1
или одговарајуће

___________________
комада 200

35.

Next premium јабука 100 % 1/1
или одговарајуће

___________________
комада 200

36.

Next premium мултивитамин 
100 % 1/1 

или одговарајуће
______________________

комада 200

37.

Next premium-ананас 100 % 1/1
или одговарајуће

___________________
комада 200

38.

Nectar Tomatello 1/1
или одговарајуће

_____________________
комада 200

39.

Coca cola 0,25 л у стакленој флаши
или одговарајуће

______________________ комада 150
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40.

Coca cola-лименка 330 мл или
одговарајуће

______________________ комада 500

41.
ПВЦ чаше 0,2 дл (1/100) Пакова-

ње
40

42.
Кашике ПВЦ – средња за чај (1/50) Пакова-

ње
40

43. Кашике ПВЦ – мала за кафу
(1/1000)

Пакова-
ње

6

44. Мед у кесицама 15 гр (1/67)
______________________

кутија 20

45. Салвете 1/100 пакет 80

46. Наранџа кг 150

47. Грејп фруит кг 150

48. Лимун кг 150

49.

Фино-Кесе за лед-240 коцкица или
одговарајуће

________________________ пакет 20

50.

Фино-Алу фолија 30 м или
одговарајуће

_____________________ ролна 10

51.

Finish all in 1 таблете за прање
посуђа (1/100)

или одговарајуће
____________________

кутија 10

52. Finish средство за испирање, сјај и
заштиту-400 мл или одговарајуће
___________________________

комада 6

53.

Finish средство за чишћење машине
250 мл или одговарајуће

______________________ комада 6

54.

Finish all in 1 гел-1 л или
одговарајуће

______________________ комада 12

55.
Finish со-1,5 кг или одговарајуће

_____________________ кутија
4

                                                                                                           Укупно:
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Напомена: Уколико понуђач за одређене артикле нуди одговарајуће производе у обавези је да на 
линију, после речи „одговарајуће“, наведе назив тог производа 

Рок плаћања

Плаћање ће  се  вршити на  основу  наруџбенице  Наручиоца
појединачно, по извршеним испорукама, у року од 45 дана од дана
пријема исправних фактура  и потписаних отпремница од стране
Наручиоца

Рок важења понуде

______ дана од дана отварања понуда

(не може бити краћи од 30 дана)

Рок за реализацију оквирног 
споразума:

До утрошка средстава, а најдуже у трајању од 12  месеци од дана
закључења оквирног споразума, 

Сукцесивна испорука, у року до 3 дана од пријема налога
Наручиоца на основу наруџбенице Наручиоца

Стопа ПДВ:                                                                    _______ %

Место испоруке: Франко седиште Наручиоца, Суботица, Трг слободе 1.

Напомена:

 Понуду сачинити према спецификацији добара,  
 Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
 Понуда са варијантама није дозвољена,
 Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације оквирног споразума,
  Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
 Основни  елементи  понуђене  цене  су  садржани  у  обрасцу  спецификације  те  се  сматра  

 да је сачињен образац структуре цене


Датум: Потпис понуђача
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                                                                                  III

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ П 05/20, у  VII  УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУУДУ, врше се следеће имена:

на страни 39/39 мења се тачка 17. и сада гласи:

17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУД

Рок за подношење понуда је дана 07.07.2020. године до 11:00 часова, у ком року понуда треба
да стигне до Наручиоца, без обзира на начин достављања.
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 07.07.2020. године у 12:00 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.

IV

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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