Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
Сектор за јавне набавке
08/3 бр. 404-2-1/15-9
09.03.2015.године
ПРЕДМEТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке мале вредности за
набавку безалкохолних напитака са потрошном ПВЦ галантеријом за потребе РФЗО за 2015., ЈН
МВ бр. 404-22-102/15-1
Дана 06.03.2015 године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-1/15-8 од
09.03.2015. године за појашњењем у вези поступка јавне набавке мале вредности за набавку
безалкохолних напитака са потрошномПВЦ галантеријом за потребе РФЗО за 2015., ЈН бр.404-22102/15-1, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:
1. Питање:
„Интересује нас који је рок испоруке? Да ли је исти рок испоруке за сваку партију или постоји
могућност да сами понудимо рок испоруке? “
Одговор:
Наручилац врши измену конкурсне документације, тако да ће бити извршена и објављена
измена Конкурсне документације за јавну набавку и то :
- на страни 5/90 конкурсне докуменатције у тачки 4. Техничка спецификација у делу Испорука :
“Добављач се обавезује да изврши испоруку добара која су предмет набавке, на захтев
Наручиоца.“, тако да сада гласи : „ Добављач се обавезује да изврши испоруку добара
која су предмет набавке, на захтев Наручиоца, у року од 10 дана од дана достављања
захтева.“
- на страни 81/90 конкурсне документације мења се члан 3. модела уговора - „Продавац се
обавезује да изврши испоруку добара која су предмет набавке, на захтев Наручиоца.“, тако да
сада гласи „Продавац се обавезује да изврши испоруку добара која су предмет набавке,
на захтев Наручиоца, у року од 10 дана од дана достављања захтева.“
У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
У прилогу достављамо стране конкурсне докуменатције са наведеним изменама.

Комисија за јавну набавку
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4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИЦИ СА ПОТРОШНОМ ПВЦ ГАЛАНТЕРИЈОМ ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО ЗА
2015. ГОДИНУ

Р.Б.
1

АРТИКАЛ

ЈЕД. МЕРЕ

2.
3.
4.

2
КАФА ПРЖЕНА МЛЕВЕНА ( испорука – паковање од 200 гр)
GRAND ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ
ШЕЋЕР КРИСТАЛ 1/1
МЛЕКО 1 Л 2,8% МЛЕЧНЕ МАСТИ (дуготрајно)
КИСЕЛА ВОДА 1,5 ЛИТ.

KГ.
ЛИТ.
КОМ.

5.

ОБИЧНА ВОДА 1,5 ЛИТ.

КОМ.

6.
7.
8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

КOKA КOLA 1 ЛИТ. (газирани сок) или ОДГОВАРАЈУЋЕ
BITER LEMON1,5 ЛИТ. (газирани сок) или ОДГОВАРАЈУЋЕ
ЂУС 1 ЛИТ. – 100% ВОЋНИ СОК
ЈАБУКА 1 ЛИТ. – БИСТРИ СОК
ЧАЈ – МILFORD/FRUCTUS/TEEKANNE или ОДГОВАРАЈУЋЕ
ИНСТАНТ КАФА (у тегли или лименци-250гр )ИЛИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ
ESPRESSO KAFA 1 КГ– DONCAFFE или ОДГОВАРАЈУЋЕ
ГРЕЈПФРУТ ЦРВЕНИ 1 ЛИТ. – 100% ВОЋНИ СОК
БОРОВНИЦА, 1ЛИТ. – 100%, БИСТРИ СОК
КАЈСИЈА 1 ЛИТ. – 100% ВОЋНИ СОК
ПАРАДАЈЗ 1 ЛИТ. – 100% ВОЋНИ СОК
АНАНАС 1 ЛИТ. – 100% ВОЋНИ СОК

18.

СИРЋЕ АЛКОХОЛНО

КОМ

19.

PVC ЧАШЕ 0,2 dcl

КОМ.

20.

СЛАМЧИЦЕ ЗГЛОБНЕ

КОМ.

21.

ШЕЋЕР ЗА ESPRESSO ±5 г

КОМ.

22.

ПЛАСТИЧНЕ КАШИЧИЦЕ ЗА ESPRESSO пак.(1000 ком)

КОМ.

1.

11.

3
КГ

КОМ.
КОМ.
ЛИТ.
ЛИТ.
КУТИЈА
КГ
КГ
ЛИТ.
ЛИТ.
ЛИТ.
ЛИТ.
ЛИТ.

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан доставити оверени ценовник производа који су предмет набавке.
Паковање:
Предметна добра морају бити у оригиналном паковању произвођача.
Добављач сноси сав ризик за робу до коначног пријема од стране наручиоца. Роба мора бити
упакована тако да се спречи њено оштећење или пропадање у току превоза до одредишта.
Сваку испоруку производа прати документација: отпремница-рачун.
Испорука :
Добављач се обавезује да изврши испоруку добара која су предмет набавке, на захтев Наручиоца, у
року од 10 дана од дана достављања захтева. Испорука добара која су предмет набавке вршиће се у
седишту организационих јединица и то Дирекција, Филијале и Покрајински фонд.
Испорука добара за партију 28 – Филијала Београд и Дирекција РФЗО вршиће се сукцесивно по
захтеву Наручиоца.
За остале партије, од 1 до 27 и 29 :
Добављач
се
обавезује
да
добра
из
табеле
под
редним
бројем
1,2,
4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 и 22, испоручи једнократно са роком трајања робе од
најмање 10 месеци од дана пријема робе за добра чији је рок трајања 12 месеци од дана производње.
Док се за добра из табеле под редним бројем 3,6 и 7, испоручи у највише 3 испоруке (транше), са
роком трајања од најмање 5 месеци од дана пријема робе за добра чији је рок трајања 6 месеци од
дана производње.
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10. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О КУПОВИНИ БЕЗАЛКОХОЛНИХ НАПИТАКА СА ПОТРОШНОМ ПВЦ ГАЛАНТЕРИЈОМ ЗА ПОТРЕБЕ
РФЗО ЗА 2015. ГОДИНУ
за Партију/е ____
Закључен дана ________ између:
1.
Републичког фонда за здравствено осигурање, са седиштем у Београду, ул. Јована
Мариновића бр.2, матични број 06042945, ПИБ 101288707, који заступа в.д директора др Верица
Лазић (у даљем тексту уговора: Купац), и
2.
Предузећа____________________________,
са
седиштем
у__________________,
ул._________________________, матични број _______________, ПИБ ______________, које заступа
____________________________(у даљем тексту уговора: Продавац).
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности добара- безалкохолни напици са
потршном ПВЦ галантеријом за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за
2015. годину, број_____________, у свему у складу са Законом о јавним набавкама
(’’Службени гласник РС’’, бр.124/12);
Продавац достaвио Понуду ______, број ______, од______, заведена код Наручиоца под
бројем _______ од_______, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број________,
од_______;
Купац изабрао Продавца за извршење предмета јавне набавке за потребе РФЗО, на основу
Извештаја Комисије за јавну набавку, 08 број __________, од _______., Одлуке о додели
уговора, 08 број __________, од _______., у свему у складу са Законом о јавним набавкама
(’’Службени гласник РС’’, бр.124/12) .
Члан 1.
Предмет овог уговора је куповина безалкохолних напитака са потрошном ПВЦ галантеријом
за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015.годину у свему према Техничкој
спецификацији садржаној у Конкурсној документацији и усвојеној Понуди Продавца број ______, од
_____., заведеној код Купца под 08/3 број ________, од _____., која чини саставни део уговора ( у
даљем тексту уговора: техничка документација)
Члан 2.
Цена добара из члана 1. овог уговора утврђује се за Партију_____ у укупном износу од
_______ (словима:_________________) динара без ПДВ-а, наведени износ се увећава за
одговарајућу стопу ПДВ-а.
У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је
Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком, односно исплатом цене из става 1. овог члана Купац је измирио
све обавезе према Продавцу.
Цена из става 1. овог члана је фиксна и утврђена је на основу количина и јединичних цена из
усвојене Понуде Продавца бр.______ од _________ заведена код Купца под бр. _______ од ________.
Члан 3.
Продавац се обавезује да изврши испоруку добара која су предмет набавке, на захтев
Наручиоца, у року од 10 дана од дана достављања захтева. Испорука добара вршиће се у седишту
организационих јединица и то Дирекција, Филијале и Покрајински фонд.
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