
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКА УПРАВА 
Комисија за јавну набавку 
Број: IV-404-469/2019 
Број ЈНМВ К 41/19 
Дана: 21.11.2019.  
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  

 

 

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ДОБРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 

 Дана 08.11.2019. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  
позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 
набавку број ЈНМВ К 41/19, у којој Наручилац врши измене на следећи начин:  
 

I 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ПАРТИЈА 2 

– ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ (НОВЕ) 

 

 

Мења се тачка 1 на страни 20/54 те сада гласи: 
 

r.br. Tip i dimenzije Jed. 

mere 

Okvirna 

količina 
Jedinična 

cena bez 

pdv-a 

Jedinična 

cena sa pdv-

om 

Ukupna 

cena bez 

pdv-a 

Ukupna 

cena sa 

pdv-om 

1. Metalna polica 

7500x2600x400mm (ŠxVxD) 
kom 1 

    

 
Напомена: У прилогу измене се налази измењен образац - спецификација за 
Партију 2 – полице за архиву (НОВЕ) и понуђачи су дужни да доставе уз понуду 
измењен образац спецификације. 

 
II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ПАРТИЈА 2 

–  ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ (НОВЕ) 

 

Брише се дебљина лима (позиције 1. до 13.) на страни 21/54. Опис металних 
полица се мења и сада гласи: 



 

 

“Opis metalnih polica (pozicija od 1. do 13.) 

Izrada, isporuka i montaža metalnih polica za odlaganje arhivske građe. 

Po visini ravnomerno rasporediti 8 (osam) poličnih nivoa kod svih polica. Svi elementi poličnih 
regala izrađeni od čeličnog lima tako da svi polični nivoi moraju imati nosivost min 100kg po 
nivou. Svi elementi plastificirani. Mogućnost podešavanja visine poličnih nivoa u koraku od 
22mm. Police se naslanjaju na bočne profile tj. stranice, a ukrućenje se vrši sa leđnim krstastim 
ojačanjima. Stranice, tj. bočne strane su pune izrade. 

Boja siva RAL 7035.“ 
 

III 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу II 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА – НОВ КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ПАРТИЈА 2 

– ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ (НОВЕ) 

 
Бришу се на страни 22/54 следеће НАПОМЕНЕ: 

„ 
• Proizvođač čiji su proizvodi dati u ponudi za pozicije od 1. do 30. mora ispunjavati 

minimalne standarde kvaliteta, razvoja i proizvodnje u skladu sa EN ISO 9001 ili 
odgovarajuće i EN ISO 14001 ili odgovarajuće, a za šta se dokazi moraju dostaviti uz  
ponudu. 
Takođe, ponuđač mora priložiti uz ponudu za proizvode od pozicije 1. do 30. odgovarajući 
sertifikat (evropski ili nacionalni) o kvalitetu (npr: Sertifikat RAL-RG614/1 - Güte- und 

Prüfbestimmungen für verfahrbare Regale und Schränke) ili odgovarajuće, kao i sertifikat 
za GS oznaku. 

• Ponuđač je u obavezi da dostavi sliku ili tehnički nacrt svakog proizvoda koji nudi u ponudi. 
• Ponuđač je u obavezi da isporuči i montira ponuđena dobra na adresi naručioca gde je 

predviđeno montiranje dobara bez dodatnih troškova“ 

 

IV 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу VIII 

УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ na strani 47/54 и 48/54 

 
Брише се следеће: 

„ 
• За партију 2 - Произвођач чији су производи дати у понуди за позиције од 1. до 30. 

мора испуњавати минималне стандарде квалитета, развоја и производње у складу 
са EN ISO 9001 или одговарајуће и EN ISO 14001 или одговарајуће, а за шта се 
докази морају доставити уз  понуду. 

   Такође, понуђач мора приложити уз понуду за производе од позиције 1. до 30. 
одговарајући сертификат (европски или национални) о квалитету (npr: Sertifikat 

RAL-RG614/1 - Güte- und Prüfbestimmungen für verfahrbare Regale und Schränke) 
или одговарајуће, као и сертификат за GS ознаку. 

• За партију 2 - Понуђач је у обавези да достави слику или технички нацрт сваког 
производа који нуди у понуди.“ 

 

V 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 41/19 у поглављу VIII 

УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Мења се на страни 54/54 тачка 17. и гласи: 
 



 

 „17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

    

 Рок за подношење понуда је дана 29.11.2019. године до 11:00 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 29.11.2019. године у 13:00 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.“ 

 
VI 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ПАРТИЈА 2 – ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ (НОВЕ)  

r.br. Tip i dimenzije Jed. 

mere 

Okvirna 

količina 
Jedinična 

cena bez 

pdv-a 

Jedinična 

cena sa pdv-

om 

Ukupna cena 

bez pdv-a 

Ukupna 

cena sa 

pdv-om 

1. Metalna polica 
7500x2600x400mm (ŠxVxD) kom 1 

    

2. Metalna polica 
1100x2600x400mm (ŠxVxD) kom 2 

    

3. Metalna polica 
1120x2600x400mm (ŠxVxD) kom 2 

    

4. Metalna polica 
1200x1200x400mm (ŠxVxD) kom 1 

    

5. Metalna polica 
1140x2600x400mm (ŠxVxD) kom. 2 

    

6. Metalna polica 
1210x2600x400mm (ŠxVxD) kom 3 

    

7. Metalna polica 
550x2600x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

8. 
 

Metalna polica 
1250x2600x400mm (ŠxVxD) kom. 3 

    

9. Metalna polica 
1150x2600x400mm (ŠxVxD) kom. 4 

    

10. Metalna polica 
1000x2600x400mm (ŠxVxD) kom 2 

    

11. Metalna polica 
770x2600x400mm (ŠxVxD) kom. 2 

    

12. Metalna polica 
1170x2600x400mm (ŠxVxD) kom. 2 

    

13. Metalna polica 
825x2600x400mm (ŠxVxD) kom. 2 

    

14. Izvlačiva polica 
550x33x400mm (ŠxVxD) 

 
kom. 

1 
    

15. Izvlačiva polica 
750x33x400mm (ŠxVxD) kom 1 

    

16. Izvlačiva polica 
770x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

17. Izvlačiva polica 
825x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

18. Izvlačiva polica 
1000x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

19. Izvlačiva polica 
1100x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

20. Izvlačiva polica 
1120x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

21. Izvlačiva polica 
1140x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

22. Izvlačiva polica 
1150x33x400mm (ŠxVxD) kom. 2 

    

23. Izvlačiva polica 
1170x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    



 

24. Izvlačiva polica 
1200x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

25. Izvlačiva polica 
1210x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

26. Izvlačiva polica 
1250x33x400mm (ŠxVxD) kom. 1 

    

27. Arhivski ormani 
1950x920x420mm (ŠxVxD) kom. 10 

    

28. Arhivski ormani 
1950x800x420mm (ŠxVxD) kom. 8 

    

29. Arhivski ormani 
1000x920x420mm (ŠxVxD) kom. 8 

    

30. Arhivski ormani 
1950x1200x420mm (ŠxVxD) kom. 10 

    

 
Opis metalnih polica (pozicija od 1. do 13.) 
Izrada, isporuka i montaža metalnih polica za odlaganje arhivske građe. 
Po visini ravnomerno rasporediti 8 (osam) poličnih nivoa kod svih polica. Svi elementi poličnih 
regala izrađeni od čeličnog lima tako da svi polični nivoi moraju imati nosivost min 100kg po 
nivou. Svi elementi plastificirani. Mogućnost podešavanja visine poličnih nivoa u koraku od 
22mm. Police se naslanjaju na bočne profile tj. stranice, a ukrućenje se vrši sa leđnim krstastim 
ojačanjima. Stranice, tj. bočne strane su pune izrade. 
Boja siva RAL 7035. 
 

Opis poličnih nivoa 
Izrada, isporuka i montaža metalnih poličnih tacni za odlaganje arhivske građe. 
Polične tacne izrađene od lima 0,7mm i u potpunosti  plastificirane. Minimalne nosivosti 100kg. 
Uz polične nivoe (tacne) obavezno dostaviti i potreban broj veznika (nosača) za stranice regala. 
Boja siva RAL 7035. 
 

Opis izvlačivih polica (pozicija od 14. do 26.) 
Izrada, isporuka i montaža izvlačivih metalnih poličnih tacni za odlaganje arhivske građe. 
Izvlačive polične tacne izrađene od lima 0,7mm i u potpunosti plastificirane. Minimalne 
nosivosti 14kg. Police se postavljaju na teleskopske klizače sa kugličnim ležajevima, koji se 
dalje fiksiraju na stranice poličnih regala. 
Izvlačiva polica ima funkciju radne police na kojoj korisnik u arhivi može uraditi neku manju 
manipulaciju sa arhivskom građom. 
Boja siva RAL 7035. 
 
Opis arhivskih ormana (pozicije od 27. do 30.) 
Izrada, isporuka i montaža metalnih arhivskih ormana za odlaganje arhivske građe. 
Svi elementi plastificirani. Debljina lima 0,9mm. Boja svetlo siva RAL 7035.  
 

Napomena: 
• Zbog specifičnosti traženih polica i mesta na kojima se iste montiraju Obilazak lokacije je 

obavezan za ponuđače kako bi ponuđač detaljno pregledao lokaciju gde se montiraju tražene 
police i dobio sve neophodne informacije potrebne za pripremu prihvatljive ponude. Ponuđač 
je u obavezi da izvrši uvid kod naručioca najkasnije jedan dan pre isteka roka za podnošenje 
ponude, prijave se primaju na telefon 024/626-802, kontakt osoba: Olah Ištvan. 

         
Датум:  Потпис понуђача 

   



 

 


