
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 поступку јавне набавке
добара: Радна одећа, обућа и опрема, редни број набавке М-52/15, врши
следећу измену Конкурсне документације:

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што у поглављу III
Конкурсне документације - ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА мења
напомену у којој додаје штампу и димензију логoтипа Института.

У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 10/43.
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тканина од које је израђен мантил испуњава тражене
техничке карактеристике. Упутство за одржавање.
Мушки мантил тегет боје
Сировински састав: 65% полиестер, 35 % памук +- 5%
Површинска маса: 180-200 гр/м2
Скупљање маx 2%
Радни мантил тегет боје, дугих рукава, копчање пластичним
дугмадима, има по један џеп са стране у пределу струка.
Доставити уз понуду: Извештај акредитоване установе да
тканина од које је израђен мантил испуњава тражене
техничке карактеристике. Упутство за одржавање.

ком 3

Напомена:

На блузама радних одела, јакнама и прслуцима понуђач је дужан да одштампа
логотип (колор штампа) на предњој страни у димензији 10 x 6 cm, на задњој страни у
димензији  20 x 15 cm и на предњој страни мантила у димензији 10 x 6 cm. Наручилац
доставља припрему за штампу  у ПДФ формату након потписивања уговора.

Уписане количине у спецификацији су оквирне, тј. количине се могу мењати у
току трајања уговора у зависности од потреба Наручиоца, али до износа
процењене вредности предмета јавне набавке. Роба се поручује сукцесивно, а
Понуђач испоручује на основу писаног требовања Наручиоца, које садржи врсту и
количину робе и то у року од  највише 5  дана од момента добијања требовања, на
адресу Слободана Бајића 1, Земун Поље.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе узорке свих артикала са пратећом
декларацијом којом потврђују усаглашеност производа са траженим стандардима
и сертификат на основу кога је издата декларација, уколико је роба страног
порекла, доставити преводе оверене од стране судског тумача, сертификат о
прегледу типа и упутство за употребу и одржавање. Сви узорци ће бити враћени
понуђачима након стручне оцене.
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