
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 1429/15-ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9)
Датум: 21.5.2015. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12)
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - расадни материјал,
редни број јавне набавке ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9), Наручилац ЈКП „Градско зеленило“
Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12) прописано
је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију,  дужан  је  да  без  одлагања  измене  или  допуне  објави  на  Порталу
јавних набавки као и на својој интернет стараници.

У  предметном  поступку  јавне  набавке  ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9),  Комисија  за
јавну набавку у поступку јавне набавке добара – расадни материјал, редни број јавне
набавке  ЈНОП-Д-16/2015  (1.1.9),  Наручилац  ЈКП „Градско  зеленило“  Чачак,  врши
измену конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем 5 и 32 предметне конкурсне документације престаје
да важи и замењује се странама 5 и 32 - по изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 5 и 32 - по изменама
конкурсне  документације,  из  тог  разлога  је  неопходно  да  потенцијални  понуђачи
поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом
изменом објављене стране 5 и 32 - по изменама конкурсне документације, преузму
са  Портала  јавних  набавки  или  интернет  странице  наручиоца  и  изврше  замену
првобитно  објављених  страна  конкурсне  документације  –  редни  број  стране
конкурсне документације  5 и 32.

На основу горе изнетог,  а  у  складу са  чланом 63.  став 5.  Закона о  јавним
набавкама  наручилац  ће  одмах  након  објављивања  измене  конкурсне
документације, објавити и обавештење о продужењу рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеним изменама. 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈКП „Градско зеленило“ Чачак

   Измена Конкурсне документација за јавну набавку велике вредности – ЈНОП-Д-1/2015 (1.1. 8)
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II Miosotis alpestris

1. Miosotis alpestris rose - розе ком 2.500

2.Miosotis alpestris blue - плава ком 2.000

укупно II 4.500

III Bellis perenis Habanera

1.Bellis perenis Habanerared - црвена боја, пун цвет
ком 3.000

укупно III 3.000

СВЕГА
КОМ.

34.000

2) квалитет, контрола квалитета и рекламација
Расад цвећа мора бити произведен од хибридног семена у узрасту потребном за пикирање у
саксије пречника  80мм. Биљке морају бити фитопатолошки и ентомолошки здраве, са добро
развијеним кореном и надземним делом. Уз испоруку обавезно је доставити атест семена од
кога је произведена расада.

Ррасад цвећа мора бити посејан и испоручен у пластичним платоима који садрже од 240 – 260
биљака.

Понуђач  мора  се  обавезати  да  испуни  све  напред  наведене  услове  као  и
потребне количине, боје и захтеване врсте цвећа дате захтевом за понуду.

Квантитативни и квалитативни пријем добара вршиће се приликом испоруке истих, о чему ће
бити састављен Записник који ће оверавати овлашћени представници уговорних страна.
Рок за упућивање рекламације је 3 (дана) од дана пријема добара.

Наручилац  има  право  на  повраћај  или  замену  преузетих  добара  у  случају  рекламације
квалитета и квантитета у року од 3 дана од дана упућивања Обавештења о рекламацији.

3) рок испоруке 
Добра се испоручују  од 15. - 20. 08.2015. године

4) место испоруке
Испорука добара франко – купац на адреси ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, Симе Сараге бр.
71, 32000 Чачак.

IV  ТЕХНИЧКA ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове.

 Измена Конкурсне документација за јавну набавку – ЈНОП-Д-16/2015 (1.1. 9)
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Члан 1.
Овим уговором Добављач се обавезује да прода, а Наручилац да купи и прима добра – расадни
матријал, која су предмет овог Уговора у свему према потребама и захтеву Наручиоца (потребне
количине,  боје  и  захтеване  врсте  цвећа), а  у  складу са  усвојеном понудом Добављача  број
__________ од __________ 2015. године, која чини саставни део овог Уговора.

Уговорена вредност за испоручена добра за период важења овог Уговора је: 
– Вредност без обрачунатог ПДВ-а _________________________ динара
– ПДВ _____% и износи ______________ динара
– Вредност са обрачунатим ПДВ-ом _______________ динара.

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена садржи све пратеће и зависне трошкове које
Добављач има у реализацији предметне набавке укључујући транспортне трошкове, испоруку,
царину и друге дажбине уколико постоје и др.

Уговорене јединичне  цене  дате у  понуди  Добављача  су  фиксне и  не  могу  се  мењати  током
трајања овог уговора.

Члан 2.
Уговарачи су сагласни да расад цвећа мора бити произведен од хибридног семена у узрасту
потребном  за  пикирање  у  саксије  пречника  80мм.  Биљке  морају  бити  фитопатолошки  и
ентомолошки здраве, са добро развијеним кореном и надземним делом. Уз испоруку обавезно је
доставити атест семена од кога је произведена расада.

Уговорачи су сагласни да се расад цвећа посеје и испоручи у пластичним платоима који садрже
од 240 – 260 биљака.

Приликом испоруке расадног материјала утврђује се квалитет и квантитет испоручене робе,  тј.
Сачињава се Записник о примопредаји којим се констатује квалитет,  квантитет и рок испоруке.
Записником из овог става утврдиће се и сви евентуални недостаци робе.  Записник потписују
овлашћени представници обе уговорне стране.

Рок за упућивање рекламације је 3 (дана) од дана пријема добара.

Наручилац има право на повраћај или замену преузетих добара у случају рекламације квалитета
и квантитета у року од 3 (дана) од дана упућивања Обавештења о рекламацији. 

Трошкови  враћања  рекламираних  добара  иду  на  терет  Добављача.  Добављач  одговара  за
скривене мане испоручених добара.

Члан 3.
Добављач се обавезује  да  добра која  су предмет  овог  Уговора,  испоручи  на основу захтева
Наручиоца од 15.8. - 20.8.2015. године, на адреси ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, Симе Сараге
бр. 71, 32000 Чачак.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да добра која су предмет овог уговора плати у року од 45 (четрдесетпет)
дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12).

 
Члан 5.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  овај  Уговор  може  једнострано  раскинути,  уколико  се
Добављач не придржава његових одредаба у односу на квалитет и квантитет испоручених

 Измена Конкурсне документација за јавну набавку – ЈНОП-Д-16/2015 (1.1. 9)


