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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“, бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-193/15-1 и Решења
о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-193/15-2, Јавно Предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ»
Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац) у року предвиђеном
за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку услуга у
поступку јавне набавке мале вредности:

ХТЗ ОПРЕМА ЗА ТЕХНИЧКУ СЛУЖБУ
Број јавне набавке: 29/2015
У поглављу III Врста, квалитет и количина добара, начин, рок и место испоруке и
спецификација добара, мења се у целости тако да сада гласи:

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА ДОБАРА, НАЧИН, РОК И МЕСТО
ИСПОРУКЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Испорука добара је сукцесивна у периоду од годину данаод дана закључења уговра у
зависности од потреба Наручиоца до процењене вредности јавне набавке.
Рок испоруке – за сваку сукцесивну испоруку максимум 7 дана од захтева Наручиоца.
Испоручилац је дужан да испоручи добра у магацин „Институт Михајло Пупин д.о.о.“,
Волгина 15, Београд или по диспозицији Наручиоца у зависности од ситуације и то року од дана
који је дао у понуди, односно најкасније 7 радних дана од момента упућивања захтева од
стране Наручиоца. Динамику сукцесивне испоруке одређује Наручилац у зависности од
потребе. Захтев за испоруку Наручилац доставља усменим, електронским и писаним путем.
Понуђено добро мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и мора бити у
складу са техничком документацијом.
Уз понуду за све позиције Добављач мора доставити декларацију произвођача са
техничком спецификацијом производа. Квалитет мора бити у свему као што је захтевано у
техничкој спецификацији. Понуђач је дужан да уз испоруку достави сигурносни лист производа.
У складу са правилником о личној заштитној опреми ЛЗO Сл. гласник Р.С, бр. 100/2011,
запослени у Одсеку за техничке послове користе при обављању одређених активности, ЛЗО, I и
III категорије, (Чл. 6, III, 6 и 7, прилог 1, чл. 3.8. - заштита од електричног удара, прилог 5 (2.2.-I.,
3.1.-III., 4.4-I,.6.7.-I, 8.7-I, 9.2-III, 9.8-III и 11.2.). Сама декларација подразумева усаглашеност у
складу са Правилником о ЛЗO, прилог 3 и 4.
Понуђач је дужан да достави каталог са изгледом односно фотографијом артикла,
техничким описом са карактеристикама, као и декларацију производа. Понуђена добра морају,
задовољити услове у обрасзцу понуде, док сва испоручена добра по потписивању Уговора
морају одговарати понуђеним добрима у складу са образцом понуде.
Одабрани Добављач је у обавези да врши испоруку оних добара које је навео у понуди
од датог произвођача, земље порекла и квалитета. Уколико дође до промена на тржишту
материјала и немогуће набавке појединих добара датих у понуди, Добављач је у обавези да о
томе извести наручиоца, како би се дефинисали параметри и квалитет алтернативних добара, у
складу са Понуђеном ценом.
Понуђена добра морају одговарати квалитетом, функцији и техничким карактеристикама
датим у образцу структуре понуђене цене или бити одговарајућа траженим добрима по
квалитету, функцији и техничким карактеристикама.
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Понуда која не одговара квалитету, функцији и техничким карактеритикама према
образцу структуре понуђене цене биће одбијена као неодговарајућа.
Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара врши се потписивањем
пратеће документације односно улазног робног документа – отпремнице. Квантитативни пријем
се врши приликом пријема добара, визуелном контролом, и пребројавањем, чиме се утврђује
да ли приспела добра квантитативно одговара количини наведеној у отпремници. Уколико се
горе поменутим методама утврди да у испорученим добрима има неслагања између примљене
количине и количине наведене у пратећој документацији, комисијски се сачињава Записник у
ком случају Наручилац има право достављања писане рекламације Добављачу. Добављач је
дужан да у року од 2 дана од дана пријема рекламације изврши корекцију спорних података
наведених у отпремници односно квантитативно коригује испоручена добра. Наручилац је
дужан да исплати само стварно примљену количину.
Квалитативни пријем добара се врши у року од 10 (десет) дана од дана квантитативног
пријема. У случају да испоручена добра не одговарају понуђеном уговореном квалитету,
техничким карактеристикама произвођача, називу произвођача и земљи порекла, Наручилац
има право да Добављачу достави писану-електронску рекламацију, коју је Добављач је дужан
да реши најдуже у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте.
Добављач је дужан да пре упућивања захтева за испоруку, по налогу Наручиоца достави
пробне узорке одређених добара у различитим величинама (разни конфекцијски бројеви M-3XL,
величине обуће и др.), како би запослени директном пробом одредили потребне величине.
Добављач је у обавези да испоручи добра у свему по спецификацији и квалитету као у
достављеним пробним узорцима.
За дате атрикле у спецификацији добара, потребни су следећи станарди:
- Одећа; SRPS EN 340:2007;
- Рукавице кожне; стандард - норма SRPS EN 388:2010;
- Заштитне ципеле са челичном капом; стандард - норма SRPS EN EN 345 S2;
- Шлем, SRPS EN 397:2008;
- Наочаре заштитне; SRPS EN 166:2008, II – F;
- Кишна јакна SRPS EN 343:2011-3;
- Прслук флуоросцентни; SRPS EN 471:2010;
- Кабаница; SRPS EN 343:2011;
- III категорија-Противпадна опрема–опасачи; SRPSEN 361:2007; EN353-2: SRPS EN 358;
- III категорија - Рукавице електоизолационе до 20000V: EN 60 903-2003;
- III категорија - Чизме електроизолационе - > 1000V, EN 50321;
- III категорија - Подесиво уже; SRPS EN354.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Назив
произвођача и Јед.
земље
мере
порекла

Р.
бр.

Назив ХТЗ
опреме

1

Ципела радна
плитка са челичном
капом

Пар

1

2

Ципела радна
дубока са челичном
капом

Пар

1

3

Јакна мушка зимска
са улошком и
скидањем рукава,
флуоресцентна

Ком.

1

4

Капа зимска тегет

Ком.

1

5

Шлем са гуртнама,
самоподбратком и
са знојницом

Ком.

1

Ком.

1

7

Одело летње
(блуза и панталоне
– комплет)

Опис

Кол.
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8

Мајица POLO
кратак рукав са
крагном

Ком.

1

9

Прслук тегет

Ком.

1

10

Одело зимско
(пилот јакна са 2
пара панталона и
улошком на
скидање)

Ком.

1

11

Комбинезон са
улошком на
скидање и са
скидањем рукава,
зимска варијанта

Ком.

1

12

Полукомбинезон

Ком.

1

13

Полукомбинезон
молер

Ком.

1
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14

Блуза молер

Ком.

1

15

Прслук зимски

Ком.

1

16

Мајица POLO дуги
рукав са крагном,
зимска варијанта

Ком.

1

17

Рукавице заштитне
кожне

Пар

1

18

Прслук маркерфлуоресцентно
жути са
рефлектујућим
тракама

Ком.

1

19

Радни мантил

Ком.

1
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20

Електроизолационе
чизме

Пар

1

21

Рукавице
електроизолационе
до 200000V

Пар

1

22

Дуксерица

Ком.

1

23

Панталоне

Ком.

1

24

Јакна кишна

Ком.

1

25

Каиш

Ком.

1

26

Чизме гумене
заштитне

Пар

1
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27

Наочаре заштитне

Ком.

1

28

Кабаница

Ком.

29

Подесиво уже,
дужине 2m

Ком.

30

Опасач

Ком.

1

31

Опасач за стубове

Ком.

1

32

Опасач за висинске
радове

Ком.

1

33

Визир заштитни

Ком.

1

1

1
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34

Маска за варење
аутоматска

Ком.

1

УКУПНО ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ (позиције 1- 34): ____________________динара без ПДВ-а.
Напомена: Вредност добара исказана као „УКУПНЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ“ се уноси у Поглавље
VI, Образац понуде, као „Укупне јединичне цене без ПДВ-а“.
У _______________ дана _________ 2016.г.

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. Начин
на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 4. тако да сада гласи:
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар
краља Александра број 282, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – ХТЗ опрема
за техничку службу, ЈН бр. 29/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 08. фебруара 2016. године до 09,30
часова.“
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3.
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 08. фебруара
2016. године у 10,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају
комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда
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