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Број: 01-01-12/2020-9 

Датум:27.03.2020. године 

Вршац  

ИЗМЕНА КОНКУРУСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА- ЗАШТИТНА И РАДНА ОДЕЋА ЗА 

ПОТРЕБЕ ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР''', ВРШАЦ  

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-01-12/2020 

 

ПРЕДМЕТ: У складу са чл. 63 ст. 1 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН), врши се измена Kонкурсне документације за јавну набавку добара– 

НАБАВКА ЗАШТИТНЕ И РАДНЕ ОДЕЋЕ за потребе ЈКП ''Други октобар'', Вршац, редни број 

набавке 01-01-12/2020: 

 

Услед техничке грешке Наручилац врши измену Конкурсне документације и то ПОГЛАВЉЕ II 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА 

НА СТРАНИ 23/60 НА НАЧИН,ДА СЕ БРИШЕ ТЕКСТ СА СТРАНЕ 23/60: 

 

ДОСТАВЉАЊЕ УЗОРАКА ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ И ПРЕГЛЕД УЗОРАКА У ПОСТУПКУ СТРУЧНЕ 

ОЦЕНЕ ПОНУДЕ 

Узорак је потребно упаковати у једну кутију са назнаком: ''Јавна набавка: Заштитна и радна одећа, 

узорци, ЈН број 01-01-12/2020. '' 

Сваки узорак обележити редним бројем ставке на коју се односи. На кутији уписати назив понуђача. 

 Достављени узорци морају задовољити тражене карактеристике наведне у Техничкој спецификацији. 

 

Уколико се прегледом узорака утврди да исти не одговарају техничком опису, да нису достављени 

тражени докази (исправу о његовој усаглашености као готовог производа (узорка) са стандардима)  

понуда таквог понуђача биће одбијена као неодговарајућа. Након потписивања уговора са избараним 

понуђачем узорци ће,бити враћени понуђачима, осим понуђачу којем се додели уговор о јавној набавци. 

 

Задржани узорци имаће контролну функцију током извршења уговора (квалитет свих поручених и 

испоручених артикала утврђиваће се на основу задржаних узорака). 

Задржани узорци вратиће се Понуђачу по истеку уговора,односно после коначне испоруке одређеног 

артикла. 

 

У случају да Наручилац, након пријема предметних добара утврди да она не одговарају његовим 

захтевима наведеним у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, или да испоручена добра имају 

одређене недостатке, испоставиће понуђачу Записник о рекламацији са захтевом за отклањање 

утврђених недостатака или испоруку нових артикала са истим техничким карактеристикама, нове 

некоришћене, из текуће производње, а све у складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач је 

у обавези да поступи по Записнику о рекламацији и одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, на свој 

терет. У случају да изабрани понуђач не поступи по захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном 

року, обавезан је да Наручиоцу надокнади штету коју услед тога претрпи, а Наручилац има право на 

једнострани раскид уговора, под условима који ће се прецизирати уговором. 
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Достављени узорци морају задовољити стандарде квалитета које је наручилац навео у Техничкој 

спецификацији (Поглавље II). 

 

Наручилац захтева од понуђача да му се за следеће артикле наведене у техничком опису доставе узорци 

(без штампе): 

За артикле редни број 1, 4, 5, 8, 9  доставити по један узорак  величинe број 54. 

 

НАПОМЕНА: Изабрани понуђач је у обавези да у договору са наручиоцем узме мере радника за израду 

артикала под редним бројем: 22. Поступак утврђивања мера, спровешће се у терминима које договоре 

Понуђач и Наручилац, на локацији Наручиоца а о трошку Понуђача. 

 

Понуђач гарантује квалитет понуђених добара у складу са важећим позитивноправним прописима и 

стандардима произвођача добара. 

 

ТАКО ДА СТРАНЕ 23/60 ОСТАЈЕ ПРАЗНА (БЕЗ ТЕКСТА). 

 

У свим осталим деловима Конкурсна документација остаје не промењена. 

 

У вези са напред наведеним, Наручилац ће извршити изменe Конкурсне документације (у свим 

њеним Поглављима на које се предметна измена односи) објавиће пречишћени текст Конкурсне 

документације тако да страна 23/60 остаје празна(без текста). 

 

Наведена измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику, биће објављени на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.03.2020. године. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен 06.04.2020. до 08.00 часова сходно члану 63. став 5. 

ЗЈН. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

         

 


