
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 583/20-ЈНМВ-Д-10/2020
Датум: 27.2.2020. 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 – саксије, кесе и слично, редни број  ЈНМВ-Д-10/2020, 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 – саксије, кесе и слично,
редни број  ЈНМВ-Д-10/2020, ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, врши измене конкурсне
документације и то:

Страна под редним бројем 4, 5, 17 и 18  предметне конкурсне документације
престају да важе и замењују се странама 4А, 5А, 17А и 18А - по  изменама конкурсне
документације.

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаке 4А, 5А, 17А и 18А - 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  објављене стране 4А, 5А, 17А и  18А 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 4А, 5А, 17А и 18А.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно  је да потенцијални понуђач
поступи у складу са наведеном изменом. 
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4A - по изменама конкурсне документације

 II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, 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
 

Ред. 
бр.

Врста помоћног материјала јм количина

1. ПВЦ чаше ТЕСU 
VCD9 или одговарајуће 

ком 30.000

2. ПВЦ саксија ТЕСU 
VАА19 или одговарајуће 

ком 2.000

3. ПВЦ саксија ТЕСU13 или 
одговарајуће 

ком 1.000

4. ПВЦ саксија ТЕСU11 или 
одговарајуће 

ком 2.500

5. ПВЦ држачи за саксије – краћи 
са три закачке

ком 3.000

6. ПВЦ жардињере 30 цм ком 50

7. ПВЦ жардињере 50 цм ком 50

7.1 ПВЦ саксија Ø 30 цм (округла 
саксија)

ком 150

8. Аминокиселине 1/1 лит 5

9. Тонус 2.5 гр ком 50

10. Балб 0,1 ком 20

11. Маказе за резање, ручне ком 5

12. Ридомил голд 1/1 кг 4

13. Галафугин 1/1 ком 2

14. Манкосав 1/1 ком 5

15. Актара 100 гр ком 5

16. Купрозин 1/1 ком 6
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5A - по изменама конкурсне документације

17. Зато 50 гр ком 10

18. Сигнум 0,5 кг ком 6

19. Металне копче 3/4 ком 350

20. ПП Вреће 55х110 ком 2000

21. Мрежа за засену М/2 800

22. Фолија – УВ 8м кг 200

23. ПВЦ фолија бела кг 200

24. Агротекстил 2,1х100м М/2 840

25. Прскалица леђна 16 литара ком 2

26. Прскалица леђна са батеријом 
16 литара

ком 3

2) квалитет, контрола квалитета и рекламација
Квантитативни и квалитативни пријем добара вршиће се приликом сваке испоруке истих,
о  чему  ће  бити  састављен  Записник  који  ће  оверавати  овлашћени  представници
уговорних страна.
Рок за упућивање рекламације је 3 (дана) од дана пријема добара.
Наручилац има право на повраћај или замену преузетих добара у случају рекламације
квалитета и квантитета у року од 3 дана од дана упућивања Обавештења о рекламацији. 
Напомена: Количине  су  оквирне,  Наручилац  задржава  право  да  у  току  трајања  уговора
наручивање предметних добара врши у складу са  стварним потребама као и да  наручи
остала истоветна добра у складу са својим потребама, у оквиру уговорене вредности.

3) рок испоруке 
Добра се испоручују на основу захтева, у року од 3 дана од дана испостављања захтева
од стране наручиоца.

4) место испоруке
Испорука наручених количина предметних добара вршиће се сукцесивно у току трајања
уговора у складу са захтевом наручиоца, на адресу ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, Симе
Сараге бр. 71, 32000 Чачак.

5)   К  онкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове  .

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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17A - по изменама конкурсне документације

 (ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Ред.
бр.

Назив артикла Јед.
мере

Кол. Вел.
Пак.

Цена/по
јед. мере
без ПДВ-

а

Цена/по
јед. мере

са ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Вредност
ПДВ-а

Укупна
вредност

са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1. ПВЦ чаше ТЕСU 
VCD9 или одговарајуће 

ком 30.000

2. ПВЦ саксија ТЕСU 
VАА19 или одговарајуће 

ком 2.000

3. ПВЦ саксија ТЕСU13 или 
одговарајуће 

ком 1.000

4. ПВЦ саксија ТЕСU11 или 
одговарајуће 

ком 2.500

5. ПВЦ држачи за саксије – краћи 
са три закачке

ком 3.000

6. ПВЦ жардињере 30 цм ком 50

7. ПВЦ жардињере 50 цм ком 50

7.1. ПВЦ саксија Ø 30 цм (округла 
саксија)

ком 150

8. Аминокиселине 1/1 лит 5

9. Тонус 2.5 гр ком 50

10. Балб 0,1 ком 20

11. Маказе за резање, ручне ком 5

12. Ридомил голд 1/1 кг 4

13. Галафугин 1/1 ком 2

14. Манкосав 1/1 ком 5

15. Актара 100 гр ком 5

16. Купрозин 1/1 ком 6

17. Зато 50 гр ком 10

18. Сигнум 0,5 кг ком 6

19. Металне копче 3/4 ком 350

20. ПП Вреће 55х110 ком 2000

21. Мрежа за засену М/2 800

22. Фолија – УВ 8м кг 200

23. ПВЦ фолија бела кг 200

24. Агротекстил 2,1х100м М/2 840
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18A - по изменама конкурсне документације

25. Прскалица леђна 16 литара ком 2

26. Прскалица леђна са батеријом 
16 литара

ком 3

УКУПНО:

          Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-  у  колону  4.  уписати  колико  износи јединична  цена  без  ПДВ-а, за  сваки  тражени  предмет  јавне
набавке;
-  у  колону  5.  уписати  колико износи јединична цена са ПДВ-ом,  за сваки  тражени предмет  јавне
набавке;
- у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити  јединичну  цену  без  ПДВ-а  (наведену  у  колони  3.)  са  траженим  количинама  (које  су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 2.);
- на крају у колону 8. уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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