
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 3033-ЈНМВ-Д-23/2015
Датум: 20.10.2015. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12,
14/2015  и  68/2015)  Комисија  за  јавну  набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале
вредности  добра –  расадни материјал,  редни број  јавне набавке мале вредности
ЈНМВ-Д-23/2015 (1.1.9), Наручилац ЈКП „Градско зеленило“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/2015 и
68/2015) 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  мале  вредности,  Комисија  за  јавну
набавку у поступку јавне набавке мале вредности добра – расадни материјал, редни
број јавне набавке мале вредности ЈНМВ-Д-23/2015 (1.1.9), Наручилац ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, врши измену конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем  5/31 и  23/31 предметне конкурсне документације
престаје  да  важи  и  замењује  се  страном  5/31 и  23/31 -  по  изменама  конкурсне
документације.

С тим у  вези,  објављујемо нову страну која  носи  ознаку  5/31 и  23/31 -  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  објављену  стране  5/31 и  23/31 -  по  изменама  конкурсне
документације, преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца
и изврше замену првобитно објављених страна конкурсне документације – редни
број страна конкурсне документације 5/31 и 23/31.

 
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач

поступи у складу са наведеним изменама. 
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5/31 – по изменама конкурсне документације

 III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДВА, 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)
Врста цвећа Јед. 

мере
Количина

Petunia hybrida или одговарајућа
1. Petunia cima F1 sunshine – бела или одговарајућа
2. Petunia cima F1 red – црвена или одговарајућа
3. Petunia cima F1 salmon – розе или одговарајућа
4. Petunija cima F1 light jelow- светло жута или одговарајућа
5. Petunija cima F1 violet – тамнољубичаста или одговарајућа

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

 

600
600
600
500
200

Укупно 2500

Vinca sp. или одговарајућа
1. Vinca F1 darling red- црвена или одговарајућа
2. Vinca F1 darling strawberry – розе или одговарајућа
3. Vinca F1 darling apricot – светлорозе (розе окце) или одговарајућа
4. Vinca patricia polka dot XP – бела са розе окцем или одговарајућа
5. Vinca patricia burgundy XP – боја цикламе или одговарајућа

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

4200
3600
3600
3600
4000

Укупно 19000

Portulaca grandiflora или одговарајућа
Portulaca grandiflora vanexa mix или одговарајућа Ком. 9000

Укупно 9000

Begonia semperflorens или одговарајућа

1. Begonia semperflorens angy scarlet - црвена или одговарајућа
2. Begonia semperflorens angy pink - розе или одговарајућа
3. Begonija semperflorens angy white –  бела или одговарајућа

Ком.
Ком.
Ком.

2000
1500
1500

Укупно 5000

Tagetes sp. или одговарајућа

1. Tagetes patula adventura gold – жути или одговарајућа
2. Tagetes patula advantura orange или одговарајућа

Ком.
Ком.

1500
1000

Укупно 2500

Coleus sp. или одговарајућа

1. Coleus bye bye jade- белозелени или одговарајућа
2. Coleus bye bye velvet red – црвени или одговарајућа

Ком.
Ком.

500
500

Укупно 1000

Surfinia или одговарајућа

1. Surfinia purple Shihibrilliant- пурпурна или одговарајућа 
2. Surfinia blue Sunblu- виолет или одговарајућа

Ком.
Ком.

50
50
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23/31 – по изменама конкурсне документације
VII ОБРАЗАЦ 

 Спецификација за јавну набавку добара са структуром цене за добра – расадни материјал,
ЈНМВ-Д-23/2015 (1.1. 9)

ПОНУДА
за

расадни материјал

Врста цвећа (расаде) Јед.  
мере

Кол. Цена/ 
комаду 
без ПДВ-а

Цена/ 
комаду
са ПДВ-ом

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а

Вредност
ПДВ-а

Укупна 
вредност 
са ПДВ

1 Petunia hybrida или 
одговарајућа

1. Petunia cima F1 
sunshine – бела или 
одговарајућа

Ком. 600

2. Petunia cima F1 red – 
црвена или одговарајућа

Ком. 600

3. Petunia cima F1 salmon 
– розе или одговарајућа

Ком. 600

4. Petunija cima F1 light 
jelow- светло жута или 
одговарајућа

Ком. 500

5. Petunija cima F1 violet –
тамнољубичаста или 
одговарајућа

Ком. 200

УКУПНО 2500

 2 Vinca sp. или 
одговарајућа

1. Vinca F1 darling red- 
црвена или одговарајућа

Ком. 4200

2. Vinca F1 darling 
strawberry – розе или 
одговарајућа

Ком. 3600

3. Vinca F1 darling apricot 
– светлорозе (розе окце) 
или одговарајућа

Ком. 3600

4. Vinca patricia polka dot 
XP – бела са розе окцем 
или одговарајућа

Ком. 3600

5. Vinca patricia burgundy 
XP – боја цикламе или 
одговарајућа

Ком. 4000

УКУПНО 19000

 3 Portulaca grandiflora
или одговарајућа  
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