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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
 

Јавна набавка мале вредности  
ЛЗО за ноге и стопала и ЛЗО за заштиту од клизања 

(ознака из општег речника набавки: 18830000 - Заштитна обућа) 
 

 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
JHМВ  бр. 27/15 II 

 
 

 
Kомисија за ЈНМВ 27/15 II ЛЗО за ноге и стопала и ЛЗО за заштиту од 
клизања (ознака из општег речника набавки: 18830000 - Заштитна обућа 
уочила је грешку у конкурсној документацији, глава VI ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА, те је донела Одлуку о измени конкурсне документације и 
продужењу рока за отварање понуда. 
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- на страни 45/21, глава IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. – 

мења се рок за достављање понуда и гласи: 
“Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.10.2015. 
године до 12 часова. 
Отварање понуда ће се обавити дана 16.10.2015. године у 12.15 часова, у просторијама 
наручиоца ЈКП „Грејање“  ул. Цара Душана бр. 7, 26000 Панчево,  у  канцеларији 108 – Служба 
набавке и маркетинга.“ 
 

- на страни 12/21, глава VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, мења се  oпис добара и гласи: 

R.B.  Opis 

Jed. 

mere  Kol.  

Cena  

bez 

PDV-a  

Ukupno bez 

PDV-a  

1. Zaštitne duboke cipele za zimski period 
 

STANDARD: EN ISO 20345 

Nivo zaštite: S3 

đon: PU/TPU 

 

bliži opis 

duboke zaštitne cipele, sa zaštitnom kapom I listom, od 
glatke goveđe kože tretirane radi veće vodoodbojnosti sa 
ispunjenim jezikom I delom oko članka radi povećane 
udobnosti. 

PU/TPU đon je abti static, protivklizni, otporan na ulja, 
naftu I kiseline, torziju I abraziju I ima apsorber u oblasti 
pete 

 

Kao Panda Sefty,  Monviso 8538 S3 SRC ili odgovarajuće  

kom 

 

100   

  Укупно без  ПДВ-а:  

    ПДВ:  

    Укупно:  

 
 

Напомене:  
Обавезно је достављање узорка приликом отварања 

Обавезна је достава АТЕСТА/СЕРТИФИКАТА издат од акредитоване установе у складу са 
важећим Правилником о личној заштитној опреми 

Спецификација потребних величина од 38 до 49 

Обавезно доставити све величине за пробу пре поруџбине ради одређивања величина 

 
 
 
 
Понуђач треба да замени образац -  VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 12/21 
конкурсне документације и комплетну понуду достави у продуженом року. 
Нови образац VI ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА је дат у прилогу 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 
 

R.B.  Opis 

Jed. 

mere  Kol.  

Cena  

bez 

PDV-a  

Ukupno bez 

PDV-a  

1. Zaštitne duboke cipele za zimski period 
 

STANDARD: EN ISO 20345 

Nivo zaštite: S3 

đon: PU/TPU 

 

bliži opis 

duboke zaštitne cipele, sa zaštitnom kapom I listom, od 
glatke goveđe kože tretirane radi veće vodoodbojnosti sa 
ispunjenim jezikom I delom oko članka radi povećane 
udobnosti. 

PU/TPU đon je abti static, protivklizni, otporan na ulja, 
naftu I kiseline, torziju I abraziju I ima apsorber u oblasti 
pete 

 

Kao Panda Sefty,  Monviso 8538 S3 SRC ili odgovarajuće  

kom 

 

100   

  Укупно без  ПДВ-а:  

    ПДВ:  

    Укупно:  

 
 

Напомене:  
Обавезно је достављање узорка приликом отварања 

Обавезна је достава АТЕСТА/СЕРТИФИКАТА издат од акредитоване установе у складу са 
важећим Правилником о личној заштитној опреми 

Спецификација потребних величина од 38 до 49 

Обавезно доставити све величине за пробу пре поруџбине ради одређивања величина 

 
 
Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 
 

Рок испоруке: 10 дана по позиву Наручиоца на адресу Наручиоца             Потврдите са „да“        
Цара Душана 7, Панчево                                                                                  у колони десно                                                                                          
                                                                                                                               

 

Рок плаћања је  30 дана од дана пријема рачуна понуђача,  на основу документа којим је 
потврђује да роба испоручена. Плаћање се врши на рачун понуђача.        Потврдите са „да“                        
                                                                                                                               у колони десно 
                                                                                                                                
                                                                                                                   
 

 

Гаранција за испоручена добра  је 24 месеца                                               Потврдите са „да“                        
                                                                                                                               у колони десно 
 

 

 
 
 

Место:     Потпис овлашћеног лица: 

Датум: 
  М.П.    
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