
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 209-ЈНМВ-Д-2/2016 (1.1.8)
Датум: 25.1.2016. 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 –  хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке и
резнице, редни број јавне набавке мале вредности ЈНМВ-Д-2/2016 (1.1.8), 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-2/2016 (1.1.8), Наручилац ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, врши измену конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем  5/29 предметне конкурсне документације престаје
да важи и замењује се страном 5/29 - по изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку  5/29 - 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 страну 5/29 - по изменама конкурсне документације, преузму са
Портала  јавних  набавки  или  интернет  странице  наручиоца  и  изврше  замену
првобитно објављене стране конкурсне документације – редни број стране конкурсне
документације 5/29.

 
У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач

поступи у складу са наведеним изменама. 
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5/29 – 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, количина и опис квалитета

1.

Врста: Стерилни супстрат за ожиљавање резница
Опис: Стерилни супстрат са хормонима за брже ожиљавање резница и то 
Домофлор, Грамофлор или одговарајући у паковању од 70 л.
Потребна кличина: 30 бала по 70 л = 2.100 л 

2. 

Врста: Стерилни супстрат за садњу биљака (сезонско цвеће, мушкатле, 
хризантеме.)
Опис: Стерилни супстрат фине гранулације и то Домофлор, Грамофлор или 
одговарајући, пакован у бале од 250 литара.
Потребна кличина: 190 бала по 250 литара = 47.500 л  

3.

Врста: Ђубриво осмокот 15:9:12
Опис: Ђубриво осмокот или одговарајуће самоотапајуће са продуженим дејством 
за прихрану сезонске расаде.
Потребна кличина: 200 кг                                       

4.

Врста: Н:П:К Ђубриво                   
Опис: Основно Н:П:К  ђубриво и то 15:15:15 за прихрану биљака у расаднику 
Потребна кличина: паковања од 25 кг, укупно 200 кг  

5.

Врста: Азотно ђубриво                 
Опис: Азотно ђубриво КАН, АН,Уреа или одговарајуће за бржи пораст биљака на 
отвореном.
Потребна кличина: 150 кг

6.

Врста: Хумовит -тресет за садњу собног биља 
Опис: Тресет за садњу собног биља и то Хумовит од 20 или 25 л или одговарајући.
Потребна кличина: 10.000 л 
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