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. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог
закона ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Студентски центар
Чачак,Чачак,Светог саве 66 (у даљем тексту: Наручилац) oбјављује ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку пољопривредних и прехрамбених
производа: Д-1.1.1/2018 дана 05.04.2018.год.
Измену и допуну конкурсне документације
у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.1 /18
I У вези са појашњењем конкурсне документације бр1174 од 05.04.2018. године,
Наручилац врши измену на страни 37 и 41 Додатни услов, у смислу доказивања
финансијског капацитета и провере здравствене исправности намирница(партија 1свињско и пилеће месо), те уместо претходно дефинисаног:
На страни 37:
Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају као доказ :
-Потврду о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја за период
01.01.-31.12.2017.
Треба да гласи:
Правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство достављају као доказ :
-Биланс успеха за 2016 годину
На страни 41:
Потврде надлежног органа о квалитету
производа тј. да приложи потврде надлежног
органа о квалитету (Извештај акредитоване
институције о испитивању да узорак одговара
захтевима за мининум 2 производа
и
то:свињско месо,милански рез ,пилеће груди
без коске и кожице, пилећи батак и
карабатак) не старије од два месеца од датума
објављивања позива за подношење понуда.

Потребно је да понуђач приложи
Извештај акредитоване институције о
испитивању да узорак одговара
захтевима:
1.Правилник о општим и посебним
условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета (Sl. glasnik
RS 72/2010.);
2. Правилник о максимално дозвољеним
количинама остатака средстава за заштиту
биља у храни и храни за животиње и о
храни за животиње за које се утврђује
максимално дозвољене количине остатака
средстава за заштиту биља („Sl. glasnik
RS“, br. 29/2014, 37/2014 – isp., 39/2014,
72/2014, 80/2015, 84/2015, 35/2016 i 81/2016)

Треба да гласи:
Потврде надлежног органа о квалитету
производа тј. да приложи потврде надлежног
органа о квалитету (Извештај акредитоване
институције о испитивању да узорак одговара
захтевима за мининум 2 производа
и
то:свињско месо,милански рез ,пилеће груди
без коске и кожице, пилећи батак и
карабатак) не старије од два месеца од датума
објављивања позива за подношење понуда.
Наручилац има право да одреди услов за
учешће у поступку:
1)Ради потврде здравствене исправности и
безбедности
производа
за
исхрану
студената захтевамо физичко-хемијске
анализе меса;
2) Овај услов је захтеван и 2017. године.

Потребно је да понуђач приложи
Извештај акредитоване институције о
испитивању да узорак одговара
захтевима:
1.Правилник о општим и посебним
условима хигијене хране у било којој фази
производње, прераде и промета (Sl. glasnik
RS 72/2010.);
2. Правилник о максимално дозвољеним
количинама остатака средстава за заштиту
биља у храни и храни за животиње и о
храни за животиње за које се утврђује
максимално дозвољене количине остатака
средстава за заштиту биља („Sl. glasnik
RS“, br. 29/2014, 37/2014 – isp., 39/2014,
72/2014, 80/2015, 84/2015, 35/2016 i 81/2016)
Уважавајући примедбе понуђача да су
наведене анализе скупе :
-Комисија за јавне набавке задржава право
да од понуђача који буде имао највише
пондера тражи да достави наведени
извештај;
Уколико на захтев комисије не достави
наведени извештај исте ће тражити од
првог следећег најповољнијег понуђача.

II Ова измена и допуна 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 16.04.2018. године до 12,00 часова.
IVКонтакт:javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/322-302, у радно време од 7,00-15,00 ч.
Комисија за јавне набаве
:

