
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 636/18-ЈНМВ-Д-10/2018

Датум: 26.2.2018. године
Чачак

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15),  Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности
добара – лична заштитна средства, редни број  ЈНМВ-Д-10/2018,  ОБЈАВЉУЈЕ

 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
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене 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  добара –  лична  заштитна
средства, редни број  ЈНМВ-Д-10/2018 , ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, врши измене
конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем 19  предметне конкурсне документације престаје да
важи и замењује се страном 19 A - по  изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 19A - по изменама
конкурсне документације и из тог разлога је неопходно да потенцијални понуђачи
поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом
изменом  објављену  страну 19A по изменамa конкурсне документације, преузму са
Портала  јавних  набавки  или  интернет  странице  наручиоца  и  изврше  измену
првобитно  објављене  конкурсне  документације  –  редни  број  стране конкурсне
документације 16A.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеном изменом. 
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19A - по изменама конкурсне документације

 (ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 Спецификација за јавну набавку добара са структуром цене за  добра –   лична

заштитна средства, ЈНМВ-Д-10/2018. 
ПОНУДА

за
Ред. 
бр.
 

Добра – лична заштитна средства Јед.
мере

Оквирне 
количине

Јединична
цена  без 
ПДВ

Јединична
цена  са 
ПДВ

Укупна 
вредност
без ПДВ

Вредност 
ПДВ

Укупна 
вредност 
са ПДВ

1.1. (Радно одело - пилот)
- Радна блуза

ком 70

1.2. (Радно одело - пилот)
- Радне панталоне (за мушкарце)

ком 90

2.1. (Радно одело - пилот (за 
вариоце)
- Радна блуза

ком
 
4

2.2. (Радно одело - пилот (за 
вариоце)
- Радне панталоне (за мушкарце)

ком 4

3 Радни мантил (за жене) ком 20

4 Мајица ком 70

5 Радна кецеља ком 6

6.1. (Радне ципеле)
- ципеле за мушкарце ком 

 
65

6.2. (Радне ципеле)
- ципеле за жене

ком 20

7 Кишна кабаница ком 40

8 Гумене чизме
- чизме за мушкарце ком 50

9 Радне кломпе ком 10

10 Радни прслук ком 60

УКУПНО:

Датум:                                          М.П.              Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  из групе који  ће
попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Рок плаћања: 45 дана од дана достављања рачуна 

Важност понуде до закључења уговора: _____________ дана
(уписати рок важења понуде који понуђач нуди).

Датум:                                                   М.П.                                         одговорног лица понуђача
______________                                                                                   ___________________________
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