Дел.бр. 7140/11
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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд
011/2603-042, 2603-766, 2692-231

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка мале вредности добра – Радне униформе
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и
68/2015) достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале
вредности - добра – Радне униформе редни број ЈН: Д 17-04
Измене конкурсне документације се односи на:
Страна 4 под редним бројем 2 прслук женски :
Мења се опис тако да сада гласи:
„Прслук са поставом и џеповима нашивеним са паспулом и џепом у пределу груди са леве старне
са паспулом и извезеним амблемом установе.Копчање на три дугмета. Сировински састав : 100 %
памук, Површинска маса од 185 -200 гр/м² Скупљање при прању на 60º С по дужини до -0,5% и
по ширини до -1,5%. Постојаност обојења при прању на 60º С минимално оцена за промену боје
4 и прелаз боје 4/4, при пеглању на 200°С минимална оцена за промену боје 4/4, за прелаз боје 4,
а постава сировинског састава 100% полиестер (одступанје ±3 %), површинске масе 58,2 г/м²
(одступање ± 5 г/м²), скупљање при прању на 40° С по дужини -0.5% и по ширини -0.5 %. Боја по
избору наручиоца“;
Страна 4 и 5 под редним бројем 3 прслук мушки :
Мења се опис тако да сада гласи:
Прслук са поставом и извезеним амблемом установе.Копчање на три дугмета. Сировински
састав : 100 % памук, Површинска маса од 185 -200 гр/м² Скупљање при прању на 60º С по
дужини до -0,5% и по ширини до -1,5%. Постојаност обојења при прању на 60º С минимално
оцена за промену боје 4 и прелаз боје 4/4. При пеглању на 200°С минимална оцена за промену
боје 4/4, за прелаз боје 4.Постава сировинског састава 100% полиестер (одступанје ±3 %),
површинске масе 58,2 г/м² (одступање ± 5 г/м²), скупљање при прању на 40° С по дужини -0.5% и
по ширини -0.5 % . Боја по избору наручиоца;
Страна 13
У првој реченици стоји да не може бити краћи од 15 дана, а треба не може бити краћи од 20 дана.

Страна 21 редни број 2, прслук женски
Мења се опис тако да сада гласи:
„Прслук са поставом и џеповима нашивеним са паспулом и џепом у пределу груди са леве старне
са паспулом и извезеним амблемом установе.Копчање на три дугмета. Сировински састав : 100 %
памук, Површинска маса од 185 -200 гр/м² Скупљање при прању на 60º С по дужини до -0,5% и
по ширини до -1,5%. Постојаност обојења при прању на 60º С минимално оцена за промену боје
4 и прелаз боје 4/4, при пеглању на 200°С минимална оцена за промену боје 4/4, за прелаз боје 4,
а постава сировинског састава 100% полиестер (одступанје ±3 %), површинске масе 58,2 г/м²
(одступање ± 5 г/м²), скупљање при прању на 40° С по дужини -0.5% и по ширини -0.5 %. Боја по
избору наручиоца“;
Страна 22 редни број , прслук мушки
Мења се опис тако да сада гласи:
Прслук са поставом и извезеним амблемом установе.Копчање на три дугмета. Сировински
састав : 100 % памук, Површинска маса од 185 -200 гр/м² Скупљање при прању на 60º С по
дужини до -0,5% и по ширини до -1,5%. Постојаност обојења при прању на 60º С минимално
оцена за промену боје 4 и прелаз боје 4/4. При пеглању на 200°С минимална оцена за промену
боје 4/4, за прелаз боје 4.Постава сировинског састава 100% полиестер (одступанје ±3 %),
површинске масе 58,2 г/м² (одступање ± 5 г/м²), скупљање при прању на 40° С по дужини -0.5% и
по ширини -0.5 % . Боја по избору наручиоца;
Уз овај допис прилажемо измењену страну 4,5,13,21,22, која чини саставни део конкурсне
документације и која замењује првобитну страну означену истим бројем.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Спецификација понуде

Редни број
1

артикал
Радна кецеља- женска

Јединица мере
ком

количина
670

2

Прслук - женски

ком

670

3

Прслук - мушки

ком

10

4

Панталоне - женске

ком

1340

5

Панталоне - мушке

ком

20

6

Поло мајица кратак рукав - женска

ком

670

7

Поло мајица кратак рукав - мушка

ком

10

8

Кломпе - женске

ком

670

9

Кломпе - мушке

ком

10

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АРТИКАЛА
Реднни
број
1

артикал

Радна кецеља - женска

2

Прслук - женски

3

Прслук - мушки

Опис
Кецеља са широким бретелама, без рукава са паспулом, бочно
копчање на дрикер са могућношћу прилагођавања ширине око
струка, нашивени џеп са леве стране у висини груди са
паспулом и извезеним амблемом установе, дужина кецеље до
половине бутине; Сировински састав мешавина: памук 58,5%,
полиестер 41,5%(oдступања +/- 5%); Површинска маса од 195200 гр/м²; Скупљање при прању на 60º С по дужини до -2,0% и
по ширини до -0,7%; Постојаност обојења при прању на 60º С
минимално оцена 4/4, отирање суво минимално оцена 4,
отирање мокро минимално оцена 4. Боја по избору наручиоца;
Прслук са поставом и џеповима нашивеним са паспулом и
џепом у пределу груди са леве старне са паспулом и извезеним
амблемом установе.Копчање на три дугмета. Сировински састав
: 100 % памук, Површинска маса од 185 -200 гр/м² Скупљање
при прању на 60º С по дужини до -0,5% и по ширини до -1,5%.
Постојаност обојења при прању на 60º С минимално оцена за
промену боје 4 и прелаз боје 4/4. При пеглању на 200°С
минимална оцена за промену боје 4/4, за прелаз боје 4. Боја по
избору наручиоца;
Прслук са поставом и извезеним амблемом установе.Копчање на
три дугмета. Сировински састав : 100 % памук, Површинска
маса од 185 -200 гр/м² Скупљање при прању на 60º С по дужини
до -0,5% и по ширини до -1,5%. Постојаност обојења при прању
на 60º С минимално оцена за промену боје 4 и прелаз боје 4/4.
При пеглању на 200°С минимална оцена за промену боје 4/4, за
прелаз боје 4. Боја по избору наручиоца;
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4

Панталоне - женске

5

Панталоне - мушке

6

Поло мајица кратак
рукав - женска

7

Поло мајица кратак
рукав - мушка

8

Кломпе - женске

9

Кломпе - мушке

Панталоне са ластишем позади, траком напред, копчање на
дугмад, са прекривеним дугмадима, два џепа са стране и равним
ногавицама. Сировински састав : 100 % памук, Површинска
маса од 185 -200 гр/м² Скупљање при прању на 60º С по дужини
до -0,5% и по ширини до -1,5%. Постојаност обојења при прању
на 60º С минимално оцена за промену боје 4 и прелаз боје 4/4.
При пеглању на 200°С минимална оцена за промену боје 4/4, за
прелаз боје 4. Боја по избору наручиоца;
Панталоне са траком, копчање на дугмад, са прекривеним
дугмадима, два џепа са стране и равним ногавицама.
Сировински састав : 100 % памук, Површинска маса од 185 -200
гр/м² Скупљање при прању на 60º С по дужини до -0,5% и по
ширини до -1,5%. Постојаност обојења при прању на 60º С
минимално оцена за промену боје 4 и прелаз боје 4/4. При
пеглању на 200°С минимална оцена за промену боје 4/4, за
прелаз боје 4. Боја по избору наручиоца;
Мајца са крагном на В изрез без дугмади.Сировински састав
памук 100%.Површинска маса минимално 140 г/м².Промена
мера при прању на 30°С, по дужини максимално -2,5%, по
ширини максимално -2,5%. Постојаност обојења при прању
минимална оцена 5/5, при пеглању на 110°С минимална оцена
5/5. Боја по избору купца
Мајица са крагном на копчање са дугмићима.Сировински састав
памук 100%.Површинска маса минимално 140 г/м².Промена
мера при прању на 30°С, по дужини максимално -2,5%, по
ширини максимално -2,5%. Постојаност обојења при прању
минимална оцена 5/5, при пеглању на 110°С минимална оцена
5/5. Боја по избору купца
Анатомски ђон састављен од гуме (100%) са доње стране и
плуте (100%) пресвучене кожом са меканим јастучићем у
пределу пете. Лице је сировинског састава кожа (100 %).
Табаница је сировинског састава кожа (100 %). Постојаност
обојења материјала Лица и Табанице на трљање суво и мокро
минимална оцена 4/4. Постојаност обојења Табанице према
знојењу, промена боје минимална оцена 4. Отпорност обуће на
савијање минимално 80000 циклуса да нема оштећења. Јачина
лепљења – минимална сила при одвајању ђона од лица 195 N
Боја по избору наручиоца.
Анатомски ђон састављен од гуме (100%) са доње стране и
плуте (100%) пресвучене кожом са меканим јастучићем у
пределу пете. Лице је сировинског састава кожа (100 %).
Табаница је сировинског састава кожа (100 %). Постојаност
обојења материјала Лица и Табанице на трљање суво и мокро
минимална оцена 4/4. Постојаност обојења Табанице према
знојењу, промена боје минимална оцена 4. Отпорност обуће на
савијање минимално 80000 циклуса да нема оштећења. Јачина
лепљења – минимална
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Рок испоруке не може бити краћи од 20 ни дужи од 45 дана од дана закључења уговора тј. од
достављања средстава финансијског обезбеђења.
Учествовање у заједничкој понуди или са подизвршиоцем
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално,
- са подизвршиоцем
- као група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем једне
од понуђених опција.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвршилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвршиоцу,
дужан је да наведе назив подизвршиоца, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвршиоцу, (а који не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвршиоца. Понуђач, односно добављач, у потпуности
одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвршиоца.
Ако понуђач који наступа са подизвршиоцем закључи уговор са Наручиоцем, сваки ангажовани
подизвршилац мора бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвршиоца, ради
утврђивања испуњености обавезних услова за учешће.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе
Споразум о заједничком наступању, којим се чланови групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране
одговорних лица сваког члана групе понуђача, а који садржи податке о члану групе понуђача
који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача
пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у
име групе понуђача дати средство финансијког обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање, и обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за
извршење уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне документације.
Поштовање прописа од стране понуђача
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује
потписивањем Обрасца 6.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се
могу благовремено добити исправни подаци о:
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ОБРАЗАЦ 2
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
Народних хероја 12а, Нови Београд
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОНУДИ
јавна набавка мале вредности – добра– радне униформе, број ЈН Д 17-04
Ред.
бр.

артикал
Радна кецељаженска

1

Прслук - женски

2

Јед.
мере

Опис
Кецеља са широким бретелама,
без рукава са паспулом, бочно
копчање
на
дрикер
са
могућношћу
прилагођавања
ширине око струка, нашивени
џеп са леве стране у висини
груди са паспулом и извезеним
амблемом установе, дужина
кецеље до половине бутине;
Сировински састав мешавина:
памук
58,5%,
полиестер
41,5%(одступање
+/- 5%);
Површинска маса од 195-200
гр/м²; Скупљање при прању на
60º С по дужини до -2,0% и по
ширини до -0,7%; Постојаност
обојења при прању на 60º С
минимално оцена 4/4, отирање
суво минимално оцена 4,
отирање мокро минимално
оцена 4. Боја по избору
наручиоца;
Прслук
са
поставоми
џеповима
нашивеним
са
паспулом и џепом у пределу
груди са леве старне са
паспулом
и
извезеним
амблемом установе.Копчање
на три дугмета. Сировински
састав : 100 % памук,
Површинска маса од 185 -200
гр/м² Скупљање при прању на
60º С по дужини до -0,5% и по
ширини до -1,5%. Постојаност
обојења при прању на 60º С
минимално оцена за промену
боје 4 и прелаз боје 4/4. При
пеглању на 200°С минимална
оцена за промену боје 4/4, за
прелаз боје 4. Боја по избору
наручиоца;

Цена по ј.
количина Мере без пдва
670

ком

670

ком
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Укупна цена
без пдв-а

Прслук - мушки

3

Панталоне - женске

4

Панталоне - мушке

5

6

Поло мајица

Прслук са поставом и извезеним
амблемом установе.Копчање на
три дугмета. Сировински састав :
100 % памук, Површинска маса од
185 -200 гр/м² Скупљање при
прању на 60º С по дужини до 0,5% и по ширини до -1,5%.
Постојаност обојења при прању на
60º С минимално оцена за промену
боје 4 и прелаз боје 4/4. При
пеглању на 200°С минимална
оцена за промену боје 4/4, за
прелаз боје 4. Боја по избору
наручиоца;
Панталоне са ластишем позади,
траком напред, копчање на дугмад,
са прекривеним дугмадима, два
џепа са стране и равним
ногавицама. Сировински састав :
100 % памук, Површинска маса од
185 -200 гр/м² Скупљање при
прању на 60º С по дужини до 0,5% и по ширини до -1,5%.
Постојаност обојења при прању на
60º С минимално оцена за промену
боје 4 и прелаз боје 4/4. При
пеглању на 200°С минимална
оцена за промену боје 4/4, за
прелаз боје 4. Боја по избору
наручиоца;
Панталоне са траком, копчање на
дугмад,
са
прекривеним
дугмадима, два џепа са стране и
равним ногавицама. Сировински
састав : 100 % памук, Површинска
маса од 185 -200 гр/м² Скупљање
при прању на 60º С по дужини до 0,5% и по ширини до -1,5%.
Постојаност обојења при прању на
60º С минимално оцена за промену
боје 4 и прелаз боје 4/4. При
пеглању на 200°С минимална
оцена за промену боје 4/4, за
прелаз боје 4. Боја по избору
наручиоца;
Мајца са крагном на В изрез
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