СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК
Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98,
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs

На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог саве 66 (у даљем
тексту: Наручилац) дана 15.04.2016.год. oбјављује
ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА
у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.1 /16

I Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана
15.04.2016.године путем e-maila следеће питање:
Молим појашњење за партију 3.Смрзнуто пилеће месо
Који производ је у питању пилеће груди са коском или пилеће месо – филе без
костију?
Одговор:
У питању је пилеће бело месо-филе без костију.
На страни 87. У Обрасцу структуре цене направљена је техничка грешка у
ставци 2 (Пилећи батак и карабатак) те се иста исправља и додаје нови
образац.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ

ПАРТИЈА 3. – СМРЗНУТО ПИЛЕЋЕ МЕСО

Р.б.

Опис добара

1
2
1. Пилеће месо
цело пиле
2. Пилећи бело
месо

Оквирна
потреба за 12
месеци

Ј.
М.

Јед. цена
без ПДВа

Јед.
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

3

4

5

6

7(5x3)

8

3.000

кг

170

кг
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене на следећи начин:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а дата као у понуди
-у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведено у
колони 5.) са оквирним количинама (наведено у колони 3.);
-у колони 8. уписати укупан износ пореза који се обрачунава;
- у колону 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 3.);
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији испоручених добара.
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у
противном понуда ће се одбити.
Датум:________________
М.П.
______________________________
Потпис овлашћеног лица

Укупна
цена са
ПДВом
9(6x3)

II Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
III. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5.
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и
68/2015). Рок за подношење понуда је 20.04.2016. године до 12,00 часова.

IVКонтакт:javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч.

Комисија за јавне набавке

