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VI Број: 404-146/2020-7
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И З М Е Н А (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСЛОВНО –
МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ У ЖЕЛЕЗНИКУ
Број јавне набавке: 20/2020
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15 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. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-146/2020-2 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-146/2020-3, 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 добара у поступку јавне набавке мале вредности:

НАБАВКА ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСЛОВНО –
МАГАЦИНСКОМ ПРОСТОРУ У ЖЕЛЕЗНИКУ
Број јавне набавке: 20/2020
У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, мења се у целости тако да сада гласи:

КОЛИЧИНА

И

Предмет уговора је испорука и монтажа нових полица ради смештаја документације у
пословно-магацинском простору у Железнику.
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и морају
бити у складу са техничком спецификацијом.
Квантитативни пријем испоручених добара врши се потписивањем пратеће
документације односно улазног робног документа – отпремнице. Квантитативни пријем се
врши приликом пријема добара, визуелном контролом, 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 Испоручиоцу.
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.
У складу са бројем регистратора у којима се налази документација и са бројем
пројеката, потребна је набавка 203 полица.
- ДУБИНА РАМОВА РЕГАЛА (ММ): 610
- ВИСИНА РАМОВА РЕГАЛА (ММ): 2500
- РАСПОН ИЗМЕЂУ РАМОВА РЕГАЛА (ММ): 1206
- НОСИВОСТ ПОЛИЧНИХ НИВОА 600X1200 (КГ.): 250КГ, континуалног оптерећења
- НОСИВОСТ РАМА С1 (КГ): МАX: 1500 КГ.
- БРОЈ ПОЛИЧНИХ НИВОА ЗА ОДЛАГАЊЕ: 6+1(ПОКРИВНИ),УКУПНО 7
- АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА ЕЛЕМЕНАТА РЕГАЛА: СВЕТЛО ЦИНКОВАНО ПО
ПОСТУПКУ „СЕНДЗИМИР“
- ТИП КОНСТРУКЦИЈЕ: МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ
- МОГУЋНОСТ ПОДЕШАВАЊА ПО ВИСИНИ: НА СВАКИХ 33ММ
Материјал од ког су израђене полице је челик заштићен цинковањем.
Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. Испорука се
врши у пословно-магацинском простору у Железнику, ул. Стевана Филиповића 113. Да по
обављеној испоруци, понуђач –испоручилац је дужан да монтира полице.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА
Р.бр.

1.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ПОЛИЦА
ДИМЕНЗИЈА (мм)

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

БРОЈ
ПОЛИЦА

ком.

28

ком.

13

ком.

148

ком.

14

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

330X2500X1274

2.

ПОЛИЦА
ДИМЕНЗИЈА (мм)
330X2500X974

3.

ПОЛИЦА
ДИМЕНЗИЈА (мм)
610X2500X1274

4.

ПОЛИЦА
ДИМЕНЗИЈА (мм)
610X2500X974

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (1+2+3+4): ____________________динара без ПДВ-а.
Напомена: Вредност добара исказана као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље
VI, Образац понуде, као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“.

У _______________ дана _________ 2020.г.

Потпис овлашћеног лица:
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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 –
Набавка полица за смештај документације у пословно – магацинском простору у
Железнику, ЈН бр. 20/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до понедељка 24. августа 2020. 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 дана 24. августа 2020. године до 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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