Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун
Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у отвореном поступку
јавне набавке добaра – Прслуци, редни број набавке: 15/16, врши следећу
измену Конкурсне документације:

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу поглавља III
Техничке карактеристике (спецификације) и VIII Образац структуре
цене (ОБРАЗАЦ 2) због питања које је пристигло од заинтересованог
лица и у складу са тим, у прилогу се налазе нове стране 4/27, 5/27, 22/27
и 23/27.

Комисија за јавну набавку

Измена Конкурсне документације број: 1
Датум: 17.01.2017. године

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
Назив производа и опис
Мушки постављени прслук (црне боје)
Постављени прслук је равног кроја, дужине испод
бокова, са могућношћу подешавања у делу струка
(са дрикером на пресвученој гуменој траци са обе
стране) и са подигнутом преклопном крагном.
Прслук се затвара пластичним ливеним
рајсфешлусом по целој дужини до крагне, преко
којег је нашивен паспул (преклопна лајсна), који се
фиксира за лице прслука са две нашивене чичак
траке. Крагна је преклопна са једним дрикером.
Унутрашњи део крагне ојачан ситно ребрастим
сомотом.
Прслук има 14 џепова:
* на предњем прсном делу се налазе два џепа са
бочним вертикалним ливеним рајсфешлусом, на
која су нашивена два „кеса“ џепа који се преклопно
чичак траком затварају, плус мали „кеса“ џеп на
левом комплету џепова,
* шест џепова на предњој доњој страни: два џепа
који се затварају ливеним рајсфешлусом, а преко
су два „кеса“ џепа са преклопним затварањем који
се фиксирају чичак траком и два бочно усечена
џепа,
*у унутрашњем делу прслука се налазе три џепа: два
у доњем делу, десни са преклопним затварањем
чичак траком, леви доњи и горњи са ливеним
рајсфешлусом.
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Рамени део је ојачан ситно ребрастим сомотом.
За боље пријањање рукава у унутрашњем делу је
убачен паспул са еластичном траком.
Боја прслука: црна
Спољни материјал прслука: 65% полиестер и 35%
памук тежине односно површинске масе 160g/m2.
Постава: 100% полиестер са синтетичким пуњењем
тежине односно површинске масе 200g/m2.
Брендирање: Лого са предње стране изнад левог
горњег џепа у сребрно-сивој боји оквирних димензија
5 цм * 7 цм
Величине: XXXL-50 комада, XXL-300 комада, XL-150
комада
Приликом испоруке сваки прслук мора бити посебно
упакован у провидну кесу од полиетилена.
Рок испоруке: први део (1/2) до 10.02.2017.г., а остатак
до краја фебруара 2017.г.
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НАПОМЕНE:
Наручилац задржава право да одустане од дела набаке.
Понуђач је дужан да уз понуду достави узорак прслука. Узорак мора бити паковани
у затвореној кутији са реверсом, на кутију назначити број јавне набавке, име и
податке понуђача.
Понуде уз коју није достављен тражени узорак биће одбијене као неодговарајућа.
Узорак изабраног понуђача наручилац ће задржати до коначне реализације
уговора, а узорке осталих понуђача наручилац ће задржати до окончања поступка,
после чега ће позвати понуђаче да исте преузме.
Доставити уз понуду (узорак) :
- Извештај о контролисању готовог производа издатог од стране акредитоване
установе са територије Србије,
- Упутство за одржавање,
- Декларацију.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 ДОКАЗ- ПРАВНА ЛИЦА:
- Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко
од кривичних дела организованог криминала;
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних
дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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VIII – ОБРАЗАЦ 2
Добро – Прслуци, ЈН бр. 15/16
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Назив производа и опис

Мушки постављени прслук (црне боје)
Постављени прслук је равног кроја, дужине испод
бокова, са могућношћу подешавања у делу струка (са
дрикером на пресвученој гуменој траци са обе стране)
и са подигнутом преклопном крагном.
Прслук се затвара пластичним ливеним рајсфешлусом
по целој дужини до крагне, преко којег је нашивен
паспул (преклопна лајсна), који се фиксира за лице
прслука са две нашивене чичак траке. Крагна је
преклопна са једним дрикером. Унутрашњи део
крагне ојачан ситно ребрастим сомотом.
Прслук има 14 џепова:
* на предњем прсном делу се налазе два џепа са
бочним вертикалним ливеним рајсфешлусом, на која
су нашивена два „кеса“ џепа који се преклопно чичак
траком затварају, плус мали „кеса“ џеп на левом
комплету џепова,
* шест џепова на предњој доњој страни: два џепа који
се затварају ливеним рајсфешлусом, а преко су два
„кеса“ џепа са преклопним затварањем који се
фиксирају чичак траком и два бочно усечена џепа,
*у унутрашњем делу прслука се налазе три џепа: два у
доњем делу, десни са преклопним затварањем чичак
траком, леви доњи и горњи са ливеним
рајсфешлусом.
Рамени део је ојачан ситно ребрастим сомотом.
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Цена без
ПДВ-а
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Цена са
ПДВ-ом

Укупна
вредност без
ПДВ-а

Укупна
вредност са
ПДВ-ом

За боље пријањање рукава у унутрашњем делу је
убачен паспул са еластичном траком.
Боја прслука: црна
Спољни материјал прслука: 65% полиестер и 35% памук
тежине односно површинске масе 160g/m2.
Постава: 100% полиестер са синтетичким пуњењем
тежине односно површинске масе 200g/m2.
Брендирање: Лого са предње стране изнад левог
горњег џепа у сребрно-сивој боји оквирних димензија
5 цм * 7 цм
Величине: XXXL-50 комада, XXL-300 комада, XL-150
комада
Приликом испоруке сваки прслук мора бити посебно
упакован у провидну кесу од полиетилена.
Рок испоруке: први део (1/2) до 10.02.2017.г., а остатак
до краја фебруара 2017.г.

Датум и место:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

________________________

*У случају заједничке понуде, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, а
што је потребно дефинисати споразумом понуђача који се доставља као саставни део заједничке понуде
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