
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 1319/15-ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9)
Датум: 12.5.2015. 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  отвореном  поступку јавне набавке  ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9),  поднет је
следећи Захтев за  додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
ЈНОП-Д-16/2015 (1.1.9) – расадни материјал:

- на страни 4/41; 26/41; конкурсне документације у табелама са светним врстама наведено је
“Delta  F1  Rose  Suprise”,  “Delta  F1  Pure  Primrose”,  “Delta  F1  Pure  Lemon”,  “Delta  F1  Pure
Yellow”, “Delta F1 Levender with Blotch”, “Delta F1 Light Blue with Blotch”, “Colossus F1 Deep
Blue with Blotch”, “Skyline F1 Pure White”, “Skyline F1 Pure Red“, „Skyline F1 Tangerine“, што је
супротно члану 72. Закона о јавним набавкама.
-  Захтев је  да се поред сваког од назива цветних врста допише “или одговарајуће”,  “или
адекватна замена”, “или еквивалент”. Такође је речено да “Skyline F1 Pure White”, “Skyline F1
Pure Red“, „Skyline F1 Tangerine“  више не постоје у понуди, већ се за ситноцветне врсте у
понудама појављује “Penny”.

Комисија  за  јавну набавку  у  отвореном поступку  јавне  набавке  добара – расадни
материјал,  редни  број  јавне  набавке  ЈНОП-Д-16/2015  (1.1.9),  разматрајући  горе  наведен
Захтев за додатним информацијама је одлучила да изврши измену конкурсне документације
и то:

Страна под редним бројем 4/41 и 26/41 предметне конкурсне документације престаје
да важи и замењује се страном  4/41 - по изменама конкурсне документације  и 26/41 - по
изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 4/41 - по изменама конкурсне
документације и 26/41 - 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 4/41 -  по  изменама  конкурсне
документације  и 26/41 - 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 4/41 и 26/41.

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)



 

   15/41– по изменама конкурсне документације

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1  )     опис п  редмет  а   јавне набавке,   назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета набавке: предмет набавке су добара – расадни материјал 

Назив и ознака из општег речника набавке - 03120000.

2)     опис партије  уколико  је  јавна  набавка  обликована по  партијама  ,    назив и
ознака из   општег речника набавке:

Предмет јавне набавке није обликован у више посебних истоврсних целина (партија).

3)    врста оквирног споразума  (између једног или више наручилаца и једног  или
више понуђача  ),    трајање оквирног    споразума  ,    начин доделе уговора у случају
да се оквирни споразум закључује са више понуђача  ,   назив  ,   адреса и интернет
страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора  ,
када  оквирни  споразум  закључује  тело  за  централизоване  набавке  ,    ако  се
отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума  :

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЈА),  КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА  И  ОПИС  ДОБАРА,  НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА  ГАРАНЦИЈЕ  КВАЛИТЕТА,  РОК  ИСПОРУКЕ,  МЕСТО
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1) техничке карактеристике (врста, количина и опис квалитета)
2)

Врста цвећа (расаде) Јед.
мере

  Количина

 I Viola tricolor

  1. Delta F1 Rose Suprise или одговарајућа - црвена шатирана
  2. Delta F1 Pure Primrose или одговарајућа - крем жута
  3. Delta F1 Pure Lemon или одговарајућа - светло жута
  4. Delta F1 Pure Yellow или одговарајућа - јарко жута
  5. Delta F1 Levender with Blotch или одговарајућа - светло розе  
са оком
  6. Delta F1 Light Blue with Blotch или одговарајућа - светло плава 
са оком
  7.Colossus F1 Deep Blue with Blotch или одговарајућа - 
љубичаста 
  8. Delta F1 Pure White или одговарајућа - бела
  9. Delta F1 Red wth Blotch или одговарајућа - црвена
10. Delta F1 Pure Deep orange или одговарајућа - наранџаста
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 26/41– по изменама конкурсне документације

7.1.1 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

Врста цвећа( расаде) Јед.    
мере

Колич
ина

цена/ 
комаду 
без 
ПДВ -а

цена/ 
комаду
са ПДВ 
-ом

Укупна 
цена без 
ПДВ-а

Вредност
ПДВ-а

Укупна 
вредност 
са ПДВ

 I Viola tricolor

  1. Delta F1 Rose Suprise  
или одговарајућа - црвена
шатирана

  2. Delta F1 Pure Primrose 
или одговарајућа - крем 
жута

  3. Delta F1 Pure Lemon  
или одговарајућа- светло 
жута

  4. Delta F1 Pure Yellow  
или одговарајућа- јарко 
жута

  5. Delta F1 Levender with 
Blotch  или одговарајућа - 
светло розе са оком

  6. Delta F1 Light Blue with
Blotch - светло плава са 
оком

  7. Colossus F1 Deep Blue
with Blotch  или 
одговарајућа - љубичаста 

  8.  Delta F1 Pure White 
или одговарајућа - бела

  9. Delta F1 Red wth 
Blotch или одговарајућа - 
црвена

10.Delta F1 Pure Deep 
orange или одговарајућа - 
наранџаста
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