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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке број 3-10/2015-2 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације 
 
Наручилац је дана 03.06.2015. године изменио и допунио конкурсну документацију јавне набавке бр. 
3-10/2015-2 и то на следећи начин: 
 

1.  У делу конкурсне документације мења се поглавље 5, тачка 5.2. Додатни услови и докази 
за учешће у поступку , подтачка 2.  и она сада гласи: 

„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да поседује:  
- за Партију 1: Сертификован систем квалитета ISO 9001 понуђача за набавку, дистрибуцију, 

производњу лабораторијског намештаја, ISO 14001, OHAS 18001- за област дистрибуције, 
инсталације и одржавање лаб. дигестора, високоотпорних радних површина и лаб.намештаја; 
да је у периоду 2012., 2013. и 2014. године уговорио и испоручио предмет набавке партије 1 у 
вредности 5.000.000,00 динара без пдв-а; техничку документацију произвођача; 

- за Партију 2: Сертификован систем квалитета ISO 9001 произвођача и понуђача; да је у 
периоду 2012., 2013. и 2014. године уговорио и испоручио предмет набавке партије 1 у 
вредности 2.000.000,00 динара без пдв-а; техничку документацију произвођача; 

Доказ: 
• За Партију 1: Копије сертификата ISO 9001, ISO 14001, OHAS 18001; Списак испоручених 

добара која су предмет ове јавне набавке за тражени период (Образац 9); Потврде 
референтног наручиоца-купаца (Образац 10); Каталоге или изводе из каталога са 
фотографијама добара или осталу документацију произвођача, са јасно назначеним 
моделом у којој се недвосмислено могу утврдити изглед техничке карактеристике добара; 

• За партију 2: Копије сертификата ISO 9001; Списак испоручених добара која су предмет 
ове јавне набавке за тражени период (Образац 9); Потврде референтног наручилаца-купаца 
(Образац 10); Каталоге или изводе из каталога са фотографијама добара или осталу 
документацију произвођача, са јасно назначеним моделом у којој се недвосмислено могу 
утврдити изглед техничке карактеристике добара; 

 
2. У делу конкурсне документације мења се поглавље 6, тачка 6.2. Начин на који понуда 

мора да буде сачињена  и она сада гласи: 
„6.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Понуде се достављају путем поште или непосредно сваког радног дана од 800 до 1500 часова, на 
адресу наручиоца: Фармацеутски факултет у Београду-Архива, 11000 Београд, ул. Војводе Степе 
бр. 450. Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, упаковане на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се понуда први пут отвара, са назнаком 
''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3-10/2015-2, НЕ ОТВАРАТИ.” Понуђач је дужан да на 
полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон, контакт особу, као и ознаку партије (ако је 
набавка обликована по партијама) за коју се конкурише. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
најкасније до 09.06.2015. године и то до 1000

часова. 

Уколико рок истиче на дан који је нерадни као последњи дан истека рока, сматраће се први 
наредни радни дан до 1000 часова. 

Понуде које стигну после наведеног рока (дана и сата до којег се могу понуде подносити), 
сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 
поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено.  
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Јавно отварање понуда ће се обавити 09.06.2015. године у 1100 
часова у просторијама 

наручиоца у Београду у ул. Војводе Степе бр. 450, Деканат-Свечана сала. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Представници понуђача који присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу 
пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.“ 

3. У делу конкурсне документације мења се Образац 7, партија 2, страна 68,  и она сада 
гласи: 

„PARTIJA  2 
VATROOTPORNI (POŽARNOOTPORNI) ORMANI tip 90, izra đeni u skladu sa standardom EN 14470-1. 

 

R.B. Opis Specifikacija JM Koli čina 

Jediničn
a cena 

bez pdv-
a 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna 
cena sa 
pdv-om 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

VATROOTPO
RNI ORMANI 

type 90 u 
skladu sa 

standardom 
EN 14470-1  

Osnovne karakteristike : 
1. Namenjen za čuvanje lako zapaljivih 

materija 
2. Kompletno izrađen od elektrogalvaniziranog 

čelika sa zaštitnim premazom; 
3. Monolitna struktura; 
4. Sigurnosna termo brava sa blokadom; 
5. Podesive nožice za nivelaciju; 
6. Zadržavanje vatre sa spoljne strane do 

90min.-Dostaviti Sertifikat  
7. Otvori za ventilaciju; 
8. Priključak za uzemljenje; 
9. Anti-sparkling vešanje i šarke (protiv 

varničenja, sprečavanje paljenja samih 
hemikalija); 

10. Termoekspandirajući dihtunzi 3cm, 90-to 
minutna zaštita od prodiranja vatre - 
Dostaviti Sertifikat ; 

11. Osnovna verzija ormana, dvokrilni 
spoljašnje mere (VxŠxD, mm) 2000 x 1200 
x 600. 

12. Isporuka do mesta upotrebe po sistemu 
„klju č u ruke“ 

13. Montaža i obuka za korišćenje ormana. 
 

kom 3  

 

 

Ukupna numerička vrednost Partije 2: 
  

Ukupno bez PDV-a (tekstualno):  

Ukupno sa PDV-om (tekstualno): 

 

Наручиоц ће све наведене измене објавити у пречишћеном тексту конкурсне документрације. 
*** 

 
Комисија за јавну набавку бр. 3-10/2015-2 

 
У Београду, 
дана 03.06.2015.год. 
 
Доставити: Заинтересованом лицу 
Објавити: www.portal.ujn.gov.rs и www.pharmacy.bg.ac.rs 


