
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 3012-ЈНМВ-У-14/2017
Датум: 6.11.2017. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и Овлашћења број 404-2/99-2017-II/1 од 30.9.2017. године, Комисија за
јавну  набавку  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  услуга –  услуга  израде
пројекта унапређења инфраструктуре на градском гробљу ЈНМВ-У-14/2017 (1.2.72),
ОБЈАВЉУЈЕ

ДОПУНЕ И ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Чланом 63. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15  и
68/15) 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  услуга –  услуга израде пројекта
унапређења  инфраструктуре  на  градском  гробљу ЈНМВ-У-14/2017  (1.2.72),   ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак, врши допуне и измене конкурсне документације и то:

После  стране  под  редним  бројем  5/37  предметне  конкурсне  документације
додаје се страна  5-1/37 - по допунама и изменама конкурсне документације и страна
5-2/37 - по допунама и изменама конкурсне документације.

Страна под редним бројем 23/37 предметне конкурсне документације престаје
да  важи  и  замењује  се  страном  23/37 -  по  допунама  и  изменама  конкурсне
документације.

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаке 5-1/37 - по допунама и
изменама  конкурсне  документације,  5-2/37 -  по  допунама  и  изменама  конкурсне
документације и  23/37 - по допунама и изменама конкурсне документације и из тог
разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овiм допунaма и
изменама конкурсне документације, тј. неопходно је да овим допунама и изменама
објављене стране 5-1/37 - по допунама и изменама конкурсне документације, 5-2/37 -
по допунама и изменама конкурсне документације и 23/37 - по допунама и изменама
конкурсне документације, преузму са Портала јавних набавки или интернет странице
наручиоца и изврши допуну и измену првобитно објављене конкурсне документације
– редни број страна конкурсне документације 5-1/31, 5-2/31 и 23/37.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеним допунама и изменама. 
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5-1/37 - по допунама и изменама конкурсне документације

4. ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ КОЛУМБАРИЈУМА И РОЗАРИЈУМА

На градском гробљу поред капеле са јужне стране испројектовати зид за полагање
урни -  колумбаријум за 50 урни. Зид са нишама за урне поставити дуж садашње
ограде.  Планирати  да  се  зид  користи  са  обе  стране  тј.  да  нише  буду  у  два
хоризонтална реда окренуте леђа у леђа.
На истом простору са друге стране споменика народном хероју Абазу, до пролаза
(стазе), испројектовати нише за полагање урни у под - розаријуме за 50 урни.
Потребно је омогућити приступне стазе, нише пројектовати тако да у једну нишу иду
по две урне.
Материјализација 
Нише за колумбаријуме и розаријума радити од армираног бетона ливеног у глаткој
оплати са завршном обрадом од црног мермера. Цео простор уредити жардињерама
са зеленилом.
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5-2/37 - по допунама и изменама конкурсне документације
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23/37 - по допунама и изменама конкурсне документације
 (ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Укупна цена без ПДВ-а Вредност ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-

ом

1 2 3 4

1. услуга израде пројекта 
проширења опроштајног
платоа

2. услуга израде  
архитектонско-
грађевинског пројекта за
изградњу тоалета на 
градском гробљу

3. услуга израде пројекта 
за  монтажну гаражу на 
градском гробљу

4. услуга израде 
пројекта за 
колумбаријум и 
розаријум 
УКУПНО:

       

Услуга израде пројекта унапређења инфраструктуре на градском гробљу

   Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колону 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а, за предметну јавну набавку;
- у колону 3. уписати вредност ПДВ-а, за предметну јавну набавку;
- у колону 4. уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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