ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:
Адреса
наручиоца:
Интернет
страница
наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26
www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка
јавне набавке:

Отворени поступак – јавна набавка број 155/2017

Врста предмета:

Добра

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радне и заштитне одеће и обуће
за потребе запослених у Управи за заједничке послове
републичких органа.
Назив и ознака из општег речника: Одећа, обућа, пртљаг и прибор
18000000-9.

8

Број партија

Број и назив партије
Партија 1

-

Партија 2

-

Партија 3

-

Партија 4
Партија 5

-

Партија 6

-

Партија 7

-

Партија 8

-

Радна одећа за потребе Сектора за
угоститељске услуге
Радна обућа за потребе Сектора за
угоститељске услуге
Радна обућа и одећа за потребе Сектора
за послове саобраћаја
Радна одећа за потребе Сектора за
инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
Радна обућа за потребе Сектора за
инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
Одећа и обућа БЗР за потребе Сектора за
инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
Опрема БЗР за потребе Сектора за
инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
Радна и заштитна обућа и одећа за
потребе Сектора за репрезентативне
објекте и биротехничке послове

Назив и ознака из
општег речника
18000000-9 Одећа, обућа,
и прибор
18000000-9 Одећа, обућа,
и прибор
18000000-9 Одећа, обућа,
и прибор
18000000-9 Одећа, обућа,
и прибор

пртљаг
пртљаг
пртљаг
пртљаг

18000000-9 Одећа, обућа, пртљаг
и прибор
18000000-9 Одећа, обућа, пртљаг
и прибор
18000000-9 Одећа, обућа, пртљаг
и прибор
18000000-9 Одећа, обућа, пртљаг
и прибор

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши
се измена конкурсне документације.

Измена
конкурсне
документације:

Мења се на рок испоруке добара дефинисан у тачки 4. на страни
4 од 60 конкурсне документације и у члану 8. Модела уговора на
страни 56 од 60, те се мењају стране 4 и 56 од 60 конкурсне
документације, које се налазе у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 4 од 60

III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Квалитет
Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати
важеће стандарде и да у свему испуњавају захтеве из спецификације обрасца понуде конкурсне
документације.
2. Узорци
Понуђачи су дужни да истовремено са понудом доставе узорке за сва добра из
обрасца спецификације, за све партије.
Понуда понуђача који не достави све захтеване узорке биће одбијена.
Достављени узорци у свему морају одговарати опису добара из обрасца
спецификације.
Саставни део понуде су узорци који се достављају истовремено са понудом до
истека рока за подношење понуда, у Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина
22-26, Београд, први спрат, крило Ц, канцеларија број 14.
Узорци морају бити посебно паковани са назнаком „Узорци за јавну набавку
155/2017“, као прилог понуди, а на полеђини мора бити назначен назив, број телефона, адреса
понуђача и број партије на коју се односе узорци.
На узорцима као и на понуди биће уписан број под којим је понуда заведена,
датум и час пријема понуде и узорака.
Узорци понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија биће задржани до
истека важности уговора, а узорци осталих понуђача биће враћени по окончању поступка јавне
набавке.
Уколико понуђач не достави узорке за све ставке из обрасца спецификације
понуде, за све партије или сви достављени узорци у свему не одговарају опису из обрасца
спецификације понуде и не буду од истог произвођача који буде наведен у обрасцу
спецификације, понуда понуђача биће одбијена.
Узорци радне одеће за Партије 1 и 3 морају имати етикету ушивену на
унутрашњој страни на којој је означен назив произвођача, величина, сировински састав и
начин одржавања.
Узорци за Партије 4, 5, 6, 7 и 8 морају имати декларацију за материјал од кога
се праве понуђена добра.
3. Место испоруке
Испорука добара извршиће се у улици Немањина број 22-26, у Београду.
4. Рок испоруке
Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року од 15 дана од дана
пријема података који се односе на количину и меру добара.
5. Начин испоруке
Понуђач је дужан да испоручи добра са произвођачком декларацијом.
Понуђач је дужан да изради одећу (Партија 1, 4, 6, 8) по мери запослених.
Наручилац ће благовремено, пре сваке испоруке добара омогућити понуђачу да
узме мере за израду радне одеће запослених.
Понуђач је дужан да након испоруке добара, о свом трошку изврши евентуалне
корекције на испорученим добрима, односно да изврши замену бројева обуће.
Понуђач задржава право да одступи од процењене количине добара из
спецификације обрасца понуде.

Страна 56 од 60
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник
РС“ бр. 56/2011, 80/2015 и 76/2016).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од укупне уговорене цене
без ПДВ-а, ), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора,
без сагласности Продавца може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза
по закљученом уговору;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија
од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
Члан 6.
Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења у
случају неиспуњења уговорних обавеза.
НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Продавац је дужан да испоручи добра са произвођачком декларацијом.
Радна одећа за партију 1 и партију 3 мора имати етикету ушивену на
унутрашњој страни на којој је означен назив произвођача, величина, сировински састав и
начин одржавања.
Узорци добара које је Продавац доставио уз понуду биће задржани до истека
рока важности Уговора.
Продавац је дужан да изради одећу (Партија 1, 3, 4, 6, 8) по мери запослених.
Наручилац ће благовремено, пре сваке испоруке добара омогућити продавцу да
узме мере за израду радне одеће запослених.
Продавац је дужан да након испоруке добара, о свом трошку изврши
евентуалне корекције на испорученим добрима, односно да изврши замену бројева обуће.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 8.
Продавац је дужан да изврши испоруку добара у року од 15 дана од дана
пријема података који се односе на количину и меру добара.
КВАЛИТЕТ
Члан 9.
Добра која су предмет уговора морају у погледу квалитета задовољавати важеће
стандарде и да у свему испуњавају захтеве из члана 1. овог уговора.

