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Панчево, 07.11.2018. године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну 
набавку  ЈНМВ 47/18 Kанцеларијски намештај доноси 
 
 
 

   ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

1.    II ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА и ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
 
Измена конкурсне документације врши и техничком опису добра под тачком 1 и 2 канцеларијска столица: 
 
мења се део описа траженог производа и уместо „Спољашње димензије столице: ширина је 67 цм, висина 127 
цм, дубина 77 цм“. у „Спољашње димензије столице: ширина је око 57 цм, висина око105-115 цм, дубина око 
58 цм“   стране 4 и 11 
 
 
 
 
2.    VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ 
 
„Јединачна цена без ПДВ-а“ мења се у  „Укупна цена без ПДВ-а“ и „Јединачна цена са ПДВ-ом“ мења се у  
„Укупна цена са ПДВ-ом“ стране 9 и 26 
 
 
 
Образложење: 
Након сугестија  коју је Наручилац добио од заинтересованих  лица, Комисија за предметну  јавну набавку је 
донела одлуку да измени конкурсну документацију  
 
 
Такође, продужавамо рок за доставу понуда за 13.11.2018. у 12.00 часова а отварање у 12.15 
 
 
У прилогу достављамо Вам и измењене делове Конкурсне документације  
 
 
                          Комисија 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

(ознака из општег речника набавки: 39130000 Канцеларијски намештај) 

 обликована у две партије 

Партија 1  - Канцеларијске столице 
Партија 2  - Канцеларијски столови  
 

ЈНМВ 43/18 
 
 

Рок за објављивање позива за подношење 
понуда и конкурсне документације на Порталу 

јавних набавки 
01.11.2018. год. 

Рок за подношење понуде 13.11.2018. год. до 12:00 часова 

Отварање понуда 
13.11.2018. год. у 12:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
Kанцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је сачинила Комисија у 
саставу: 

Александар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 
 

Мишо Марковић, стручно лице, члан и 
 

Љиљана Вуколић, правник, члан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

новембар 2018. године 
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II  ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 
 

 
Редн
и број 

Опис Јед. мере Кол. 

1 

Канцеларијска столица 
 

Конструкција столице, рам,  точкићи, постоље као руконаслони да су метални.  
Точкићи су прекривени силиконом, да би се спречило гребање пода. 
Цела да је урађена у еко кожи.   
Боја да је црна. 
Седећи део и наслон да су спојени. Руконaслони да буду спојени са седећим делом. 
Наслон да има анатомски облик, прилагођен за правилно држање кичме. 
Да постоји могућност љуљања. 
Да дебљина сунђера на седећем делу и наслону буде минимум 5 цм. 
Да на руконаслону буде сунђер, обложен еко кожом, такође подређен удобности корисника. 
Да може трпети оптерећење од 120 кг. 
Постоље метално звездастог облика, пречника до 63 цм. 
Спољашње димензије столице: ширина је око 57 цм, висина око105-115 цм, дубина око 58цм  
Ширина седећег дела да је 54 цм, дубина 50 цм, наслон висине 80 цм. 
Висина седећег дела се креће у распону од 47 цм до 57 цм. 
Предњи део седећег дела је нагнут надоле због положаја ногу и удобнијег седења, јер је 
дубљи седећи део. 

Канцеларијска столица Tierra Executive или одговарајућа 

ком 25 

2 

Канцелариска столица 
 

Конструкција столице, рам, точкићи и постоље да су метални.  
Точкићи су прекривени силиконом, да би се спречило гребање пода. 
Цела да је урађена у еко кожи.  
Боја да је црна. 
Седећи део и наслон да су спојени. Руконaслони да буду спојени са седећим делом. 
Наслон да има анатомски облик, прилагођен за правилно држање кичме. 
Седећи део и наслон да су обложени танким слојем сунђера. 
Да постоји могућност љуљања. 
Руконаслон  да је метални и обложен је еко кожом, која се може по потреби скидати и 
мењати. 
Да може трпети оптерећење од 120 кг. 
Постоље метално звездастог облика, пречника до 63 цм. 
Спољашње димензије столице: ширина је око 57 цм,висина око105-115 цм, дубина око 58цм. 
Ширина седећег дела да је 50 цм, дубина 47 цм, наслон висине 80 цм. 
Висина седећег дела се креће у распону од 45 цм до 67 цм. 
Да се са задње стране наслонског дела налази метална ручица, због лакшег манипулисањ 
столицом. 
Предњи део седећег дела је нагнут надоле због положаја ногу и удобнијег седења, јер је 
дубљи седећи део. 

Канцеларијска столица Tierra или одговарајућа 

ком 25 

3 

Конференцијска столица 
 

Да је металне конструкције у црној боји. 

Тапацирано седиште и наслон у микрофиберу или штофу у црној боји. 
Да има дрвени отпресак седишта и наслона. 
Да може трпети оптерећење од 120 кг. 
Да су столице сложиве једна на другу. 

ком 30 

 
УЗ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ ТЕХНИЧКИ ЛИСТ ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ НУДЕ, АКО НИСУ  ОНИ  
КОЈИ СУ  НАВЕДЕНИ  У СПЕЦИФИКАЦИЈИ. 
 
Гаранција за канцеларијске столице не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара.  
 

Канцеларијски намештај се испоручује возилом добављача на дестинацију купца- Наручиоца у Панчеву, Цара 
Душана 7, сукцесивно, по налогу Наручиоца.  
 
Испорука на дестинацију купца подразумева цену формирану на паритету fco локација Наручиоца, што 
подразумева доставу, истовар, монтажу и смештај допремљеног намештаја у за то предвиђену просторију.  
 
Достава, истовар и смештај се врши на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и 
комуникација грађана и запослених и нормалан рад Управе и не оштећује и не нарушава околина и природна 
средина и здравље и безбедност пролазника. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
 
 

Ред. 
број 

О П И С 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

Јед. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна 
цена 

без ПДВ-а 

Укупна 
цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Канцеларијска столица 

 
Конструкција столице, рам,  точкићи, постоље 
као руконаслони да су метални.  
Точкићи су прекривени силиконом, да би се 
спречило гребање пода. 
Цела да је урађена у еко кожи.   
Боја да је црна. 
Седећи део и наслон да су спојени. Руконaслони 
да буду спојени са седећим делом. 
Наслон да има анатомски облик, прилагођен за 
правилно држање кичме. 
Да постоји могућност љуљања. 
Да дебљина сунђера на седећем делу и наслону 
буде минимум 5 цм. 
Да на руконаслону буде сунђер, обложен еко 
кожом, такође подређен удобности корисника. 
Да може трпети оптерећење од 120 кг. 
Постоље метално звездастог облика, пречника 
до 63 цм. 
Спољашње димензије столице: ширина је око 57 
цм, висина око105-115 цм, дубина око 58 цм 
Ширина седећег дела да је 54 цм, дубина 50 цм, 
наслон висине 80 цм. 
Висина седећег дела се креће у распону од 47 
цм до 57 цм. 
Предњи део седећег дела је нагнут надоле због 
положаја ногу и удобнијег седења, јер је дубљи 
седећи део. 
Гаранција мин. 2 године. 
Канцеларијска столица Tierra Executive или 
одговарајућа 

ком 25     

2 

Канцелариска столица 

 
Конструкција столице, рам, точкићи и постоље да 
су метални.  
Точкићи су прекривени силиконом, да би се 
спречило гребање пода. 
Цела да је урађена у еко кожи.  
Боја да је црна. 
Седећи део и наслон да су спојени. Руконaслони 
да буду спојени са седећим делом. 
Наслон да има анатомски облик, прилагођен за 
правилно држање кичме. 
Седећи део и наслон да су обложени танким 
слојем сунђера. 
Да постоји могућност љуљања. 
Руконаслон  да је метални и обложен је еко 
кожом, која се може по потреби скидати и 
мењати. 
Да може трпети оптерећење од 120 кг. 
Постоље метално звездастог облика, пречника 
до 63 цм. 
Спољашње димензије столице: ширина је око 57 
цм, висина око105-115 цм, дубина око 58 цм 
Ширина седећег дела да је 50 цм, дубина 47 цм, 

ком 25     
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наслон висине 80 цм. 
Висина седећег дела се креће у распону од 45 
цм до 67 цм. 
Да се са задње стране наслонског дела налази 
метална ручица, због лакшег манипулисање 
столицом. 
Предњи део седећег дела је нагнут надоле због 
положаја ногу и удобнијег седења, јер је дубљи 
седећи део. 
Гаранција мин. 2 године. 
Канцеларијска столица Tierra или 
одговарајућа 

3 

Конференцијска столица 
 
Да је металне конструкције у црној боји. 

Тапацирано седиште и наслон у микрофиберу 
или штофу у црној боји. 
Да има дрвени отпресак седишта и наслона. 
Да може трпети оптерећење од 120 кг. 
Да су столице сложиве једна на другу. 
Гаранција мин. 2 године. 

ком 30     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

СВЕГА  

 
 

 
Гаранција за канцеларијске столице не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара.  
 

Канцеларијски намештај се испоручује возилом добављача на дестинацију купца- Наручиоца у Панчеву, Цара 
Душана 7, сукцесивно, по налогу Наручиоца.  
 
Испорука на дестинацију купца подразумева цену формирану на паритету fco локација Наручиоца, што 
подразумева доставу, истовар, монтажу и смештај допремљеног намештаја у за то предвиђену просторију.  
 
Достава, истовар и смештај се врши на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и 
комуникација грађана и запослених и нормалан рад Управе и не оштећује и не нарушава околина и природна 
средина и здравље и безбедност пролазника. 

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 
4.);  

 у колону 8. уписати укупна цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 4.);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 
 

 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку добара ЈНМВ 43/18 Канцеларијски 
намештај, Партија 1 – Канцеларијске столице 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈНМВ 43/18 – Канцеларијски намештај, Партија 1 – Канцеларијске 
столице 

Укупна цена без ПДВ-а  
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања Аванс 50%, а остало 15 дана од дана фактурисања сваке 

испоруке, сукукцесивно током трајања уговора. Плаћање 
се врши уплатом на рачун понуђача на основу документа 
који потрђује испоруку добара . 

Рок важења понуде не краћи од 30 дана _____________ дана 

Рок испоруке не дужи од 15  дана по позиву 
Наручиоца – сукцесивно током трајања уговора 

 
_____________ дана 

Гарантни рок (минимално 24 месеца од дана 
испоруке) 

 
______________месеца 

Место испоруке добара на адресу наручиоца ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 
7, 26000 Панчево 

 

 
Датум 

 

М.П. 

 Понуђач 

    

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 
 
3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, 
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 

 
 

Датум 

 

М.П. 

  
 

Понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку добара ЈНМВ 43/18 Канцеларијски 
намештај, Партија 2 – Канцеларијски столови и плакари 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ЈНМВ 43/18 – Канцеларијски намештај, Партија 2 – Канцеларијски 
столови и плакари 

Укупна цена без ПДВ-а  
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања Аванс 50% а остало 15 дана од дана фактурисања, сваке 

испоруке, сукукцесивно током трајања уговора. Плаћање 
се врши уплатом на рачун понуђача на основу документа 
који потрђује испоруку добара . 

Рок важења понуде не краћи од 30 дана _____________ дана 

Рок испоруке не дужи од 15  дана по позиву 
Наручиоца – сукцесивно током трајања уговора 

 
_____________ дана 

Гарантни рок (минимално 24 месеца од дана 
испоруке) 

 
______________месеца 

Место испоруке добара на адресу наручиоца ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 
7, 26000 Панчево 

 

 
Датум 

 

М.П. 

 Понуђач 

    

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 

 
 
3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, 
односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 

 
 

Датум 

 

М.П. 

  
 

Понуђач 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара Душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 
ЈНМВ 43/18 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ – Партија 1 или Партија 2 

 (заокружити број партије)  
„НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.11.2018. године до 12 
часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 13.11.2018. године у  12:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 7, у 
канцеларији набавке (202).  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду 
наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН 
(Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора (Образац 7); 
   

 
1. ПАРТИЈЕ 
Набавка је обликована у две партије и то: 

 Партија 1  - Канцеларијске столице 

 Партија 2  - Канцеларијски  столови и плакари  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара Душана 7, 26000 
Панчево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ 43/18 Канцеларијски намештај, Партија 1, Партија 2- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - ЈНМВ 43/18 Канцеларијски намештај, Партија 1, Партија 2- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 


