Број: 0601-50/9-10
Датум: 10.03.2017. године
Природно-математички факултет, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале
вредности, набавка добара – НАМЕШТАЈ ЗА КАБИНЕТЕ, УЧИОНИЦЕ И ДРУГЕ ПРОСТОРИЈЕ, број
јавне набавке 0601-50/9, а за коју су Позив за подношење понуда и Kонкурсна документација
објављени на Порталу јавних набавки и интеренет страници Наручиоца дана 03.03.2017. године.
На основу члана 54., а у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 0601-50/9, сачињава и на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца објављује
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2.
за јавну набавку добара – НАМЕШТАЈ ЗА КАБИНЕТЕ, УЧИОНИЦЕ И ДРУГЕ ПРОСТОРИЈЕ, број јавне
набавке 0601-50/9
према следећем:
Број 1
У делу Конкурсне документације II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, тачка 1. Техничка спецификација за Партију 1: Готов
намештај, у табели, на страни 5 од 64, назив ставке под редним бројем 5.:
„Школска столица“
мења се и гласи:
„Конференцијска столица 2“
Број 2
У делу Конкурсне документације, у оквиру Обрасца број 1 – Образац понуде, део под бројем 5)
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА - НАМЕШТАЈ ЗА КАБИНЕТЕ, УЧИОНИЦЕ И ДРУГЕ ПРОСТОРИЈЕ,
ЈНМВ број 0601-50/9 за Партију 1. Готов намештај, у табели, на страни 20 од 64, назив ставке под
редним бројем 5.:
„Школска столица“
мења се и гласи:
„Конференцијска столица 2“
Број 3
У делу Конкурсне документације ДОДАТНИ УСЛОВИ, у табели, на страни 10 од 64, додатни услов
под редним бројем 1., подтачка 1):
„Да је понуђач у претходне три године (2016., 2015., 2014.) квалитетно и у уговореном року,
испоручио иста или слична добра, који су предмет партије за коју се понуда подноси, у вредности
прописане Моделом оквирног споразума за предметну партију, до које ће се оквирни споразум
реализовати.“
мења се и гласи:
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„Да је понуђач у претходне три године (2016., 2015., 2014.) квалитетно и у уговореном року,
испоручио иста или слична добра, који су предмет партије за коју се понуда подноси, у вредности
понуде за предметну партију.“
Број 4
У делу Конкурсне документације у оквиру обрасца 4, ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О
ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН, на страни 26 од 64, тачка 5), подтачка 1):
„Да је понуђач у претходне три године (2016., 2015., 2014.) квалитетно и у уговореном року,
испоручио иста или слична добра, који су предмет партије за коју се понуда подноси, у вредности
прописане Моделом оквирног споразума за предметну партију, до које ће се оквирни споразум
реализовати.“
мења се и гласи:
„Да је понуђач у претходне три године (2016., 2015., 2014.) квалитетно и у уговореном року,
испоручио иста или слична добра, који су предмет партије за коју се понуда подноси, у вредности
понуде за предметну партију.“
Број 5
У делу Конкурсне документације у оквиру обрасца 5, ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗЂАЧА О
ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ.
75. И 76. ЗЈН, на страни 28 од 64, тачка 5), подтачка 1):
„Да је понуђач у претходне три године (2016., 2015., 2014.) квалитетно и у уговореном року,
испоручио иста или слична добра, који су предмет партије за коју се понуда подноси, у вредности
прописане Моделом оквирног споразума за предметну партију, до које ће се оквирни споразум
реализовати.“
мења се и гласи:
„Да је понуђач у претходне три године (2016., 2015., 2014.) квалитетно и у уговореном року,
испоручио иста или слична добра, који су предмет партије за коју се понуда подноси, у вредности
понуде за предметну партију.“
Број 6
У делу Конкурсне документације II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, тачка 2. Техничка спецификација за Партију 2: Израда
нaмeштаја по мери, одржавање и поправке намештаја, на страни 6 од 64, ставке под редним
бројем 12.:
„Реконструкција уграђеног плакара
Замена врата уградњa опшивних лајсни, све кантовано АБС траком 2 mm. Врата морају имати
бравице и металне ручкице. Боја по избору Наручиоца.“
мења се и гласи:
„Реконструкција уграђеног плакара
Замена врата од универа дебљине 18 mm уградњa опшивних лајсни, све кантовано АБС траком 2
mm. Врата морају имати бравице и металне ручкице. Боја по избору Наручиоца.“
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Број 7
У делу Конкурсне документације II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, тачка 2. Техничка спецификација за Партију 2: Израда
нaмeштаја по мери, одржавање и поправке намештаја, на страни 6 од 64, ставке под редним
бројем 14.:
„ Радни елеменат са судопером 160x52x85 cm
Израђен од универа d =18mm, са вратима, на ногицама са маском и дихт лајсном. Радна плоча
водоотпорна дебљине 30mm. Све ивице кантоване АБС траком 2mm. Боја по избору наручиоца.“
мења се и гласи:
„Радни елеменат са судопером 160x52x85 cm
Израђен од универа d =18mm, са вратима, на ногицама са маском и дихт лајсном. Радна плоча
водоотпорна дебљине 30mm. Све ивице кантоване АБС траком 2mm. Боја по избору наручиоца.
Елемент поседује четворо врата, једну полицу, усадни судопер са једним коритом и оцеђивачем,
израђен од INOX-а.“
Број 8
У делу Конкурсне документације II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, тачка 2. Техничка спецификација за Партију 2: Израда
нaмeштаја по мери, одржавање и поправке намештаја, на страни 7 од 64, ставке под редним
бројем 16.:
„Замена сунђера и тапацирање радних столица“
мења се и гласи:
„Замена сунђера и тапацирање радних столица штовфом прве категорије“
Број 9
У делу Конкурсне документације II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, тачка 2. Техничка спецификација за Партију 2: Израда
нaмeштаја по мери, одржавање и поправке намештаја, на страни 7 од 64, ставке под редним
бројем 19.:
„ Замена плоче или ноге од стола.
Дебљине 25 mm, кантоване АБС траком 2 mm. Боја по избору наручиоца. “
мења се и гласи:
„ Замена плоче или ноге од стола.
Од универа, дебљине 25 mm, кантоване АБС траком 2 mm. Боја по избору наручиоца. “
С поштовањем,
Природно-математички факултет
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 0601-50/9
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