
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 

Комисија за јавну набавку 
Број: IV-404-346/2018 

Број: ЈНМВ К 17/18 

Дана: 27.06.2018.  

Суботица, 
Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  
 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 

 Дана 25.06.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 
набавку број ЈНМВ К 17/18, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  

 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 17/18 у поглављу II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ПАРТИЈА 2 

 

Додаје се на страни 20/50 код Напомене нова алинеја која гласи: 
 

• Понуђач је у обавези да монтира полице на предвиђеном месту за полице на адреси 
Наручиоца без додатних трошкова 

 

Напомена: У прилогу измене се налази измењена Спецификација добра за Партију 2 и 
понуђачи су дужни да уз понуду приложе попуњену, потписану и оверену нову измењену 
спецификацију добра за Партију 2. 

 

II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 17/18 у поглављу VIII УПУСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Мења се на страни 50/50 тачка 16. и гласи: 

        

    „16. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

 Рок за подношење понуда је дана 04.07.2018. године до 10:00 часова, у ком року понуда 

треба да стигне до Наручиоца, без обзира на начин достављања. 



 

 Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  
неблаговремено. 

 

 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 04.07.2018. године у 11:00 часова, у 
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2 Отварању 
понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који 
своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 

 

III 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
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ПАРТИЈА 2 – ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ (НОВЕ)  

  

r.br Opis Jed.

mere 

okvirnak

oličina 

Jedinična 

cena bez 

pdv-a 

Jedinična 

cena sa pdv-

om 

Ukupna cena 

bez pdv-a 

Ukupna cena 

sa pdv-om 

1. Izrada metalnih 

polica za odlaganje 

arhivske građe 

dimenzija 

900x2490x400mm(d

užxvisxdub)Po 

visini ravnomerno 

rasporediti 7(sedam) 

police nosivosti 

100kg po m1 po 

nivou.Svi elementi 

plastificirani.Moguć
nost podešavanja 

visina polica.Regali 

izrađeni od čeličnog 

lima 

Č.0146SU.Noseći 
stubovi su izrađeni 

od lima debljine 1,5 

mm.Stub je u celoj 

dubini čelični lim 

date debljine.Police 

se naslanjaju na 

bočne profile.Boja 

siva RAL 7035. 

kom 50       

2. Izrada metalne 

police za odlaganje 

kartoteke arhive 

dimenzije 

1220x2200x320 

mm.Po visini 

rasporediti police na 

visinskom razmaku 

od 100 mm.Svi 

elementi 

plastificirani.Polica 

izrađena od čeličnog 

lima 

Č.0146SU.Noseći 
stubovi izrađeni od 

lima debljine 

1,5mm.Stub je u 

kom 1     
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celoj dubini date 

debljine.Police se 

naslanjaju na bočne 

profile.Boja siva 

RAL 7035. 

3.   

Izrada dvokrilnih 

metalnih ormana za 

arhivu dimenzije 

920x1950x420mm.

U unutrašnjost 

ormana postaviti 4 

police,sa 

mogućnošću 

podešavanja visina 

između 

polica.Materijal lim 

debljine 

1mm,nosivost polica 

60 kg, završna 

obrada 

elektrostatička 

plastifikacija,boja 

siva RAL 7035   

 

 

 

 

 

kom 

 

 

 

 

2 

    

 

UKUPNO: 

  

 

      

Напомена:  

• Понуђач је у обавези да приложи фотокопију атеста за тражену носивост металних полица 
издат од акредитованог института за испитивање материјала. 

• Понуђач је у обавези да приложи слику полице коју нуди. 

• Понуђач је у обавези да монтира полице на предвиђеном месту за полице на адреси 

Наручиоца без додатних трошкова 

 

 

 

         

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 

 


