
      

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Број: 1040-1/20-ЈНМВ-Д-20/2020
Датум: 24.4.2020. 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 – лична заштитна средства, редни број  ЈНМВ-Д-20/2020, 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 –  лична  заштитна
средства, редни број  ЈНМВ-Д-20/2020, ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, врши измене
конкурсне документације и то:

Страна под редним бројем 7 предметне конкурсне документације престаје да
важе и замењују се страном 7А - по  изменама конкурсне документације.

С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку  7А  - 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 7А  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 7А.

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

10.ЗАШТИТНЕ ГУМЕНЕ КЕЦЕЉЕ- КОМ.10
Радна  кецеља  од винила отпорна на растворе  киселина и база као и биљно и
животињско уље и маст .

– Димензије 115 х 90 цм
– Дебљине 0,508 мм
– Боја  - зелена 

Напомена:  Количине су оквирне, а наручилац задржава право, да у току трајања
уговора наручивање прометних добара врши у складу са стварним потребама, као и
да наручи остала истоветна добра, у складу са својим потребама, у оквиру уговорене
вредности.
Униформа  се  ради  -  шије  по  сукцесивној  наруџбини  према  узетим  мерама
појединачно за сваког радника. Нема стандардних готових бројева и величина.

Добављач је дужан да при испоруци личних заштитних средстава у складу са техничким
карактеристикама из конкурсне документације приложи следећу документацију:

– декларација о усаглашености за радно одело (блуза и панталоне), радно одело пилот
(за вариоце), радни мантил, мајицу, кецељу, радне ципеле, кишне кабанице, гумене
чизме, радне кломпе, заштитне гумене кецеље;

– извештај о контролисању квалитета за радно одело (блуза и панталоне), радно одело
пилот (за вариоце), радни мантил, мајицу,  кецељу, радне ципеле, кишне кабанице,
гумене чизме, радне кломпе, заштитне гумене кецеље;

– резултате испитивања за радно одело  (блуза и панталоне),  радно одело пилот (за
вариоце),  радни  мантил,  мајицу,  кецељу,  радне  ципеле,  кишне  кабанице,  гумене
чизме, радне кломпе, заштитне гумене кецеље.

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 5 (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. 

3) рок испоруке 
Рок испоруке добара је максимално 14 дана од дана наруџбине од стране Наручиоца
и дана узимања мера (мерења радника понаособ).

4) место испоруке
На адреси ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, Симе Сараге бр. 71, 32000 Чачак

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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