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Наручилац: 

Дом здравља „Нови Београд“ 

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд  

 

 

 ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку „Униформе за 

запослене“, редни број 28/2017  

 

Наручилац врши измену конкурсне документације: 

- У делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ под 

тачком 2. Обавезна садржина понуде додаје се подтачка 14. Понуђачи су дужни да за 

сваку ставку из обрасца „Спецификација“ доставе готовe модела (у величини по 

избору понуђача) (изабрани понуђач је у обавези да у складу са евентуалним 

сугестијама наручиоца коригује моделе пре него што добије писмену сагласност за 

серијску производњу) 

 

- Под тачком 7. Рок испоруке „Упутства понуђачима како да сачине понуду“ брише се 

„а након овере готових модела“ и „Понуђач је у обавези да за све ставке из обрасца 

„Спецификација“ достави моделе готових узорака на оверу у року од најдуже 8 

календарских дана од дана закључења уговора“ 

 

- Под тачком 15. Уговор и рок за закључење уговора „Упутства понуђачима како да 

сачине понуду“  брише се део „По склапању уговора а пре пуштања у производњу 

купац ће извршити оверу готових узорака“ 

 

- У „Обрасцу понуде“ мења се тачка “3. Рок испоруке  _____________ календарских 

дана од дана писменог захтева Наручиоца, а након овере готових модела. (услов 

прихватљивости понуде је да рок испоруке не може бити дужи од 40 календарских 

дана од дана писменог захтева наручиоца, а након овере узорака готових модела за све 

ставке из обрасца „Спецификација“ који морају бити достављени у року од најдуже 8 

календарских дана од дана закључења уговора)“ и сада гласи „3. Рок испоруке  

_____________ календарских дана од дана писменог захтева Наручиоца (услов 

прихватљивости понуде је да рок испоруке не може бити дужи од 40 календарских 

дана од дана писменог захтева наручиоца“ 

 

- У Обрасцу „Спецификација“ код ставки под редним бројем 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 у делу 

минималне техничке карактеристике за БЛУЗУ мења се „-једноредно копчање са 

дугмaдима величине 32“ беле боје“ и сада гласи: „- предње једноредно скривено 

копчање са дугмaдима величине 32“ беле боје“ 

 

- У Обрасцу „Спецификација“ код ставки под редним бројем 4, 5, 11 и 12 у делу 

минималне техничке карактеристике мења се -предње једноредно  копчање дугмадима 

32“ беле боје и сада гласи: „-предње једноредно скривено копчање дугмадима 32“ беле 

боје“ 

 

- У Обрасцу „Спецификација“ код ставки под редним бројем 3 (за панталоне), 8 (за 

панталоне), 13, 14, 16, 17  у делу минималне техничке карактеристике брише се „-

промене димензије после 5 прања на 95°C max 2% по ширини и дужини (према SRPS 

EN ISO 3759)“ 

 

- У Обрасцу „Спецификација“ брише се напомена „Помоћни материјал  (дугмад, конац, 

ластиш, ушивне етикете) треба да буду отпорне на прање на 95°C и бељење и 

„Понуђач је у обавези да за све ставке из обрасца „Спецификација“ достави 
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моделе готових узорака на оверу у року од најдуже 8 календарских дана од дана 

закључења уговора“ 
 

- На страни 10 и страни 11 исправиће се техничка грешка где  пише  „страна 10 од 41“ и 

„страна 11 од 41“ и гласиће „страна 10 од 37“ и „страна 11 од 37“ 

 

Све измене наведене у овом допису биће учињене и у новој конкурсној документацији која ће 

бити објављена 25.09.2017. године 

 

Напомена: Услед измена и допуна продужава се рок за подношење и отварање 

понуда. 

 Нови рок за достављање понуда је 05.10.2017. године до 13:00 часова без обзира на 

начин доставе. 

 Јавно отварање понуда обавиће се 05.10.2017. године са почетком у 13:30 часова. 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                   Комисија за јавну набавку  

                          „Униформе за запослене“,  

             редни број набавке 28/2017 

  

 

 

 

 


