ПУ „Наша радост“ Смедерево
Војводе Мишића 4
Број: 663/17
Датум: 08.03.2017. године

Установа за предшколско васпитање и образовање
„Наша радост“ Смедерево
Конкурсна документација – измена
за јавну набавку намирница у отвореном поступку
1. измена:
На страни 36. Конкурсне документације, после наведених додатних услова за партију 18, додаје се
следеће:
Понуђач и произвођач треба да поседују Решење управе за ветерину, којим је одређен и контролни
број за понуђача и произвођача.
За возила, на којима је је расхладни систем (хладњача) фабричка уградња, веродостојан доказ је изјава
- потврда произвођача да је на возилу постоји фабрички уграђен расхладни систем (хладњача).
За возила, на којима је накнадно уграђен расхладни систем (хладњача), веродостојан доказ је
неоверена копија уверења о испитивању возила, које издаје Агенција за безбедност саобраћаја.
2. измена:
На страни 36. мења се садржај напомене „Све лабораторије морају бити акредитоване од стране АТСа са статусом без суспензије (http://www.registar.ats.rs/ )“.
Додаје се следећа формулација, као напомена: „ Лабораторија за испитивање исправности одрђених
намирница, на начин како је предвиђено конкурсном документацијом, мора да има статус
акредитације – „акредитован“ и статус суспензије – „без суспензије“. “
3. измена:
На страни 51. мења се члан 18. модела уговора „Средства за реализацију овог Уоговора обезбеђена су
Законом о буџету за 2017. годину, односно финансијским планом за 2017. годину. Плаћање доспелих
обавеза, насталих у 2017. години вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у
складу са Законом којим се уређује буџет за 2017. годину.
За део реализације уговора, који се односи на 2018. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђења средстава предвиђених Законом, којим се уређује буџет за 2018. годину (финансијским
планом за 2018. годину).
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У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања
обавеза од стране наручиоца.“
Члан 18. модела уговора сада гласи: „Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, биће
реализоване највише до износа одобрених апропријација за ту намену у наредној тој буџетској
години“.
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