
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 06/2016 

ИСХРАНА БОЛЕСНИКА 
 
 
 

 Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 06/2016 
ИСХРАНА БОЛЕСНИКА измењена: 
 
 - у делу III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
на страни 13,  
 
- у делу ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1) на страни 35 и страни 36, 
 
 - у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (Образац 2) на страни 38. 
 
 
 
 
Напомена: У РЕФЕРЕНТНОЈ ЛИСТИ – ПОТВРДИ (образац 8) уписује се износ са 
ПДВ-ом.   
 
 
У наставаку овог документа се налазе измењене стране конкурсне документације.   
 
 

 
 
 
 
 
Пожаревац                                                                               Комисија за ЈНВВ 06/2016 
28.04.2016. 

Дел.број 02-445 
Датум 28.04.2016. 
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• Пацијенти на дијализи  
       Сендвич и јогурт 2,8% м.м.    – укупно просек 50 дневно 
       Састав сендвича: 
        - шунка     30г 
        - качкаваљ                                                 30г 
        - маргарин                                                 10г 
        - кифла                                                     120г 
 
• Захвални оброци за добровољне даваоце крви 
        Сендвич  -   укупан просек  15 дневно 
        Састав сендвича: 
        - шунка                  50г 
        - качкаваљ             50г 
        - маргарин             10г 
        - кифла                 120г 
 
• Психијатријски пацијенти због повећаних дневних потреба добијају два парчета пите или додатак за вечеру. 

 
Просечно дневно требовање супе  
 
     - супа   70 л  ( 55 л слане, 15 л неслане), ( уз ручак) 
 

Ред.бр. Намирница бруто нето 
1. Шаргарепа 2400г 2000г 
2. Целер, пашканат 2400г 2000г 
3. Лук 600г 500г 
4. Першун корен 1800г 1500г 
5. Пилеће кости или говеђе 5000г 5000г 
6. Тестенина 3000г 3000г 

Од зачина може се користити першунов лист. 
Супа се припрема тако што се поврће и кости или месо ситно исецка и стави у хладну воду па лагано загрева и кува. 
      
СКРАЋЕНИЦЕ ДИЈЕТА 
П – пуна 
Х– хепатична 
К – кардијална 
Н – нефритична  
Ц – цревна ( Ц1, Ц2, Ц3) 
Д – дијабетична 
Л – лагана 
ХК – хируршка кашаста 
ФН – хируршка кашаста неслана 
ДК – дијабетична кашаста 
Ж – жучна 
ДИЈ – дијализа 
ХД – хепатична дијабетична 
У – улкусна 
ЛБЈ – лагана без јаја 
 
СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАЦИ (ТЕЧНОСТИ И КАБАСТЕ НАМИРНИЦЕ) 
 
Просечна дневна требовања течности ( чај, млеко): 
 
     - чај     60 л   (распоређено за три оброка) 
     - млеко  5 л   (распоређено за три оброка) 
 
Просечна дневна требовања кабастих намирница: 
 
-  двопек   30 ком. 
-  кекс        1 кг 
-  хлеб       2 кг 
- шећер     2 кг 
 ( достављају се ујутру) 
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5) JНВВ бр.06/2016, ИСХРАНА БОЕЛСНИКА  
Име и седиште понуђача: ____________________________________________________________ 
Број и датум понуде:    _________________________________ 

 
 
 
 
 

 
Назив дијете 

Цена дневног 
оброка без 

пдв-а 
(Доручак) 

Цена 
днвеног 

оброка без 
пдв-а 

(Ручак) 
 

Цена дневног 
оброка без 

пдв-а (Вечера) 

Цена 
дневног 

оброка без 
пдв-а 

(Ужина) 

ЦЕНА ДНЕВНОГ 
ОБРОКА БЕЗ 

ПДВ-а (доручак + 
ручак + вечера + 

ужина) 

ДНЕВНИ 
ПРОСЕК 
ОБРОКА 

 
ЦЕНА 

УКУПНО без 
ПДВ-а (колона 

7*8) 

 
% 
 

ПДВ 

 
ЦЕНА УКУПНО СА 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
1. Пуна    /  91    

 
2. Дијабетична    /  64    

 
3. Лагана    /  77    

 
4. Кардијална    /  28    

 
5. Хепатична    /  2    

 
6. Улкусна    /  5    

 
7. Нефритична    /  7    

 
8. 

Хируршка 
кашаста    /  30    

9. Цревне    /  12    

10. Специјалне    /  6    

11. Педијатрија 
(дечије)      15    

12. Дијализа    /  17    

13. Захвални оброци 
за даваоце крви  / / /  15    

14. Труднице и 
породиље      25    

15. Супа (70л) / / / / / /    

16. СПЕЦИЈАЛНИ 
ДОДАЦИ / / / / / /    

       Збирно:    
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НАПОМЕНА: 
Ставка 12. Оброци за пацијенте на дијализи се достављају три пута дневно за доручак, ручак и вечеру. (пример: 
17 доручак + 17 ручак + 17 вечера) 
Ставка 13. Захвални оброци за даваоце крви се доставњају само једанпут дневно, ујутру уз доручак. 
Ставка 15. Супа, доставља се уз ручак. (Дневни просек течности је 70л, и за ову ставку понуђач 
попуњава само колоне бр.9, бр.10 и бр.11)   

  Ставка 16. Специјални додаци (течности и кабасте намирнице), понуђач попуњава само колоне бр.9, 
бр.10 и бр.11. 

Течности: 
• Млеко се доставља три пута дневно (доручак, ручак, вечера) укупно 5л 
• Чај се доставља три пута дневно (доручак, ручак, вечера) укупно 60л. 
Кабасте намирнице се достављају једном дневно уз доручак (двопек 30 ком, кекс 1кг, хлеб 2кг, 
шећер 2кг). 

 
Превоз и испорука хране за болеснике пада на терет понуђача и урачунати су у исказану цену. 
 
 
6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈНМВ 06/216 – Исхрана болесника  
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а: 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

 

 
Рок и начин плаћања: 
(минимално 30 дана и максимално 60 
дана од дана пријема испостављеног 
рачуна) 
 

 

 
Рок важења понуде: 
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 
 

 

 
Рок испоруке: 
 

Болнички оброци се испоручују три пута дневно 
Термини издавања оброка: доручак 7:15ч, ручак 12ч, 
вечера 17:15ч и ужине између оброка, а по терминима 
прописаним дијетом од стране лекара специјалисте 
(труднице, породиље, дијабетичари, деца, као и 
специјалне дијете) 

Место испоруке: F-co Корисника услуга, ул. Братства јединства 135, 
Пожаревац 

 
 
Датум                               Потпис овлашћеног лица 

                    М. П.  
_____________________________                  ________________________________ 
  
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 
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13) 

ЗАХВАЛНИ 
ОБРОЦИ ЗА 

ДАВАОЦЕ КРВИ 
 

15 

   

ЦЕНА 
НАМИРНИЦА     

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА     

14) 

ПОРОДИЉЕ И 
ТРУДНИЦЕ  

25 

   

ЦЕНА 
НАМИРНИЦА     

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА     

 Назив 
Дневна цена 
течности без 

ПДВ-а по литру 

Дневни 
просек 

течности 

 
ЦЕНА УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-А (3*4) 

% 
ПДВ 

 
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом 

15) 

СУПА  

70 л 

   
ЦЕНА 

НАМИРНИЦА     

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА     

 Назив 

Дневна цена 
течности и 
кабастих 

намирница без 
ПДВ-а 

Дневни 
просек 

течности и 
кабастих 

намирница 

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ 
ПДВ-А (3*4) 

% 
ПДВ 

 
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом 

16) 

СПЕЦИЈАЛНИ 
ДОДАЦИ  

 
 

60 л 

5 л 

30 ком 

1 кг 

2кг 

2кг 

   

ЦЕНА 
НАМИРНИЦА     

Чај(по литру)     

Млеко(по литру)     

Двопек(по комаду)     

Кекс(по килограму)     

Хлеб(по килограму)     
Шећер(по 
килограму)     

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА     

 УКУПНО      

 
НАПОМЕНА:  

 
Ставка 12. Оброци за пацијенте на дијализи се достављају три пута дневно уз доручак и ручак и вечеру.  
Укупно ≈ 50 оброка дневно. 
Ставка 13. Захвални оброци за даваоце крви се достављају само једанпут дневно, ујутру уз доручак. 
Ставка 15. Супа, доставља се уз ручак, дневни просек течности је 70л. 

  Ставка 16. Специјални додаци (течности и кабасте намирнице) 
Течности: 
• Млеко се доставља три пута дневно (доручак, ручак, вечера) укупно 5л 
• Чај се доставља три пута дневно (доручак, ручак, вечера) укупно 60л. 
Кабасте намирнице се достављају једном дневно уз доручак (двопек 30 ком, кекс 1кг, хлеб 2кг, шећер 2кг). 

 
 
 

Изјављујемо да је наведена цена коначна и да је обухватила у себи све остале трошкове. 
 
 

Датум                               Потпис овлашћеног лица 
                    М. П.  

_____________________________                  ________________________________ 
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