Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 34/9
Датум: 04.03.2020.године
Комисија за јавну набавку добара- Набавка судова за смеће, образована решењем бр.34/4 од
05.02.2020.године ЈНОП 34/2020.
Бор, 04.03.2020.године
ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка судова за смеће, ЈНОП 34/2020.
Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.34/4 од 05.02.2020.године, у року
предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у
поступку јавне набавке - Набавка судова за смеће, ЈНОП 34/2020, свим заинтересованим
лицима која су преузела конкурсну документацију доставља
ОБАВЕШТЕЊЕ
Мења се конкурсна документација у делу који се односи на рок испоруке јер је потреба
наручиоца да се судови за смеће испоруче у што краћем року. Мења се:
- ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

III ДРУГА ИЗМЕНА ОБРАЗАЦА ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Предмет јавне набавке је: Набавка судова за смеће
Предмет набавке су нови некоришћени судови за смеће, за одлагање комуналног отпада:
контејнери запремине 1,1 m3, контејнери запремине 7 m3, канте запремине 120 l
Редни
Назив
Јединица
Количина
број
мере
1

Контејнер запремине 1,1 m3

комад

140

2

Контејнер запремине 7 m3

комад

5

3

Канта запремине 120 l

комад

215

Позиција 1:
Контејнер запремине 1,1 m3
-Запремина контејнера 1,1 m3
-Димензије и квалитет израде металног контејнера у потпуности у складу са стандардима EN
840-2, EN 840-5, EN 840-6 или одговарајуће.
Докази: изјава понуђача да су понуђена добра у потпуности у складу са стандардима EN 8402, EN 840-5, EN 840-6 или одговарајуће; важећи сертификати за произвођача металних
контејнера или комуналне опреме о испуњавању услова пословања по стандардима ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 у области производње металних контејнера или комуналне
опреме, или одговарајуће.
Понуђачи су обавези да уз понуде доставе наведене сертификате.
-Материјал за израду контејнера: декапирани челични лим у квалитету Č.0146 и Č.0361 или
одговарајуће.
-Минимална дебљина лима 1,2 mm. Дно контејнера је додатно ојачано у складу са
стандардом.
-Контејнер мора поседовати ручке за манипулацију и померање.
-Контејнер мора имати два ослонца/хватаљке са бочних страна контејнера за ослањање при
пражњењу у специјална возила – аутосмећаре.
-Поклопац: равни, пластични
-Контејнер мора бити опремљен са металним механизмом за ножно отварање - затварање
поклопца (нагазна полуга) са предње стране.
-Антикорозивна заштита тела контејнера: топло цинковање извршено након заваривања у
складу са стандардом EN ISO 1461 за примењену антикорозиону заштиту, или одговарајуће. Ослањање контејнера је на четири точка са гуменом облогом минималне тврдоће 80 Schora
-Пречник точка је ø200 mm
-Обртна виљушка точка је улежиштена котрљајним лежајем.
-Угао обртања точка је 360°.
-Сви метални делови склопа точка поцинковани.
-Два предња точка су са механизмом за кочење (ножно активирање) и два задња су без
кочница.
-Носивост точка: минимум 200 kg по једном точку.
-Носач точка контејнера је заварен са обе стране.
-Начин испуштања течности: испуст за воду
-Контејнер је необојен (поцикован лим)
-Контејнер означен са 4 црвено беле рефлективне налепнице
-Гарантни рок: минимум 24 месеци -Напомена: Добра која се нуде
морају бит нова (неупотребљавана).

-Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора о
набавци добара
Позиција 2:
Контејнер запремине 7 m3
-Метални контејнер запремине 7 m3 за комунални отпад
-Тип конструкције: отворени контејнер, асиметричне конструкције
-Опремљен са 2 хватаљке са стране за дизање, и са две хватаљке при дну за пражњење
(две куке на возилу, осног растојања 590 mm)
-Урађен у свему према важећем стандарду DIN 30720 или одговарајуће.
Докази: изјава понуђача да су понуђена добра у потпуности у складу са стандардом DIN
30720; важећи сертификати за произвођача металних контејнера или комуналне опреме о
испуњавању услова пословања по стандардима ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 у
области производње металних контејнера или комуналне опреме, или одговарајуће. Контејнер израђен од лимова у квалитету S235JR или одговарајуће, дебљине 4 mm и 3 mm
странице са одговарајућим ојачањима
-Контејнер прилагођен манипулацији, одвожењу и пражњењу камионом аутоподизачем
-Антикорозивно заштићен 2 пута основном бојом и 2 пута завршном бојом
-Завршна боја тамно зелена
-Напомена: Добра која се нуде морају бит нова (неупотребљавана).
-Гарантни рок: минимум 24 месеци
-Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора о набавци добара
Позиција 3:
Канта запремине 120 l
-Канта намењена за одлагање кућног комуналног отпада
-Пластичне канта запремине 120 литара
-Дужина: 550мм +/- 10%
-Ширина: 480мм +/- 10% -Висина:
964мм +/- 10%
-Материјал – ХДПЕ израђени од полиетилена високе густине, УВ – стабилизован, отпоран на
високе и ниске температуре
-Точкови – два гумена точка Ø200 од пуне гуме
-Галванизоване челичне осовине
-Канта мора имати поклопац са рукохватом, без отвора
-Тело канте са глатком унутрашњом површином ради једноставног пражњења
-Боја: тамно зелена
-Напомена: Добра која се нуде морају бит нова (неупотребљавана).
-Гарантни рок: минимум 24 месеци
-Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора о набавци добара
За позиције 1. и 2. и 3. понуђач је у обавези да достави извод из каталога, фотографије или
други одговарајући документ из кога се види изглед и функционалне карактеристике
понуђеног добра.
Додатни услови:
-Да није био у блокади 2 године од дана расписивања-Потврда Народне банке - Да 2016, 2017, 2018
позитивно пословање – биланс стања и биланс успеха.
-Да произвођач добара из позиција 1. и 2. поседује за свој производни погон Цертификат SRPS
EN ISO 3834-2 или одговарајуће
У _____________________
Дана __________________
Потпис одговорног лица понуђача,
М.П.
______________________________ VI

ДРУГА ИЗМЕНА ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Број јавне набавке: ЈНОП БРОЈ 34/2020
Предмет јавне набавке: –Набавка судова за смеће
Понуда број _______________ од ________________ 2020.године.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1
2

Назив понуђача
Седиште

3
4
5
6

Адреса
Облик организовања (АД,
ДОО, СЗР итд.)
Матични број
Шифра делатности

7
8

ПИБ
Број текућег рачуна

9
10

Назив банке
Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mail адреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице за потисивање уговора

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:
(a) 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 у заједничкој понуди, уколико
понуду подноси група понуђача.

Број јавне набавке: 34/2020
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1

Назив подизвођача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања (АД,
ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mail адреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

15

Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач

16

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

_____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
печат

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у
довољном броју примерака за сваког подизвођача.

Број јавне набавке: 34/2020

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1

Назив понуђача

2

Седиште

3

Адреса

4
5

Облик организовања (АД,
ДОО, СЗР итд.)
Матични број

6
7

Шифра делатности
ПИБ

8

Број текућег рачуна

9

Назив банке

10

Број телефона

11

Број телефакса

12

e-mail адреса

13

Особа за контакт

14

Овлашћено лице

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________
Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је
копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.

Ре.
Бр.

Кол.

Назив

Јед. мере

Контејнер запремине 1,1 m3

комад

140

2

Контејнер запремине 7 m3

комад

5

3

Канта запремине 120 l

комад

215

1

Јединична цена
без ПДВ-а
(динара)

Укупно без ПДВа

УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
(динара)
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом
(динара)
РОК ПЛАЋАЊА

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ:

МЕСТО ИСПОРУКЕ
Гарантни рок
Позиција 1: Контејнер запремине 1,1 m3
Запремина контејнера 1,1 m3

______________(до 45 (четрдесетпет)
дана од дана пријема исправног рачуна
за извршену испоруку).
____________(број
дана
од
дана
завршетка отварања понуда - најмање 60
дана):
Вирмански
у року од _________ дана од дана
потписивања Уговора о набавци добара
(максимално 30 дана)
Пословно седиште Наручиоца
____________месеци (минимум 24
(двадесетчетри) месеци).
ДА

НЕ
(заокружити)

Димензије и квалитет израде металног контејнера у
потпуности у складу са стандардима EN 840-2, EN 840-5,
EN 840-6 или одговарајуће.

ДА

Материјал за израду контејнера: декапирани челични лим у
квалитету Č.0146 и Č.0361 или одговарајуће

ДА

Минимална дебљина лима 1,2 mm. Дно контејнера је
додатно ојачано у складу са стандардом.

ДА

Контејнер мора поседовати ручке за манипулацију и
померање

ДА

Контејнер мора имати два ослонца/хватаљке са бочних
страна контејнера за ослањање при пражњењу у
специјална возила – аутосмећаре.

ДА

Поклопац: равни, пластични

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

Контејнер мора бити опремљен са металним
механизмом за ножно отварање - затварање
поклопца (нагазна полуга) са предње стране.

ДА

Антикорозивна заштита тела контејнера: топло цинковање
извршено након заваривања у складу са стандардом EN
ISO 1461 за примењену антикорозиону заштиту, или
одговарајуће.

ДА

Ослањање контејнера је на четири точка са гуменом
облогом минималне тврдоће 80
Schora
Пречник точка је ø200 mm

ДА

НЕ
(заокружити)

НЕ
(заокружити)

НЕ
(заокружити)

ДА

НЕ
(заокружити)

Угао обртања точка је 360°.

ДА

Сви метални делови склопа точка поцинковани.

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

Два предња точка су са механизмом за кочење (ножно
активирање) и два задња су без кочница.

ДА

Носивост точка: минимум 200 kg по једном точку.

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

Носач точка контејнера је заварен са обе стране.

ДА

НЕ
(заокружити)

Начин испуштања течности: испуст за воду

ДА

НЕ
(заокружити)

Контејнер је необојен (поцикован лим)

ДА

Контејнер означен са 4 црвено беле рефлективне
налепнице
Позиција 2: Контејнер запремине 7 m3

ДА

Метални контејнер запремине 7 m3 за комунални отпад

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

НЕ
(заокружити)

Тип конструкције: отворени контејнер, асиметричне
конструкције
Опремљен са 2 хватаљке са стране за дизање, и са две
хватаљке при дну за пражњење (две куке на возилу, осног
растојања 590 mm)
Урађен у свему према важећем стандарду DIN 30720 или
одговарајуће.
Контејнер израђен од лимова у квалитету S235JR или
одговарајуће, дебљине 4 mm и 3 mm странице са
одговарајућим ојачањима

ДА

Контејнер прилагођен манипулацији, одвожењу и
пражњењу камионом аутоподизачем
Антикорозивно заштићен 2 пута основном бојом и 2 пута
завршном бојом

ДА

НЕ
(заокружити)

ДА

НЕ
(заокружити)

ДА

НЕ
(заокружити)

ДА

НЕ
(заокружити)

НЕ
(заокружити)

ДА

НЕ
(заокружити)

Завршна боја тамно зелена

ДА

НЕ
(заокружити)

Позиција 3: Канта запремине 120 l
Канта намењена за одлагање кућног комуналног отпада

ДА

НЕ
(заокружити)

Пластичне канта запремине 120 литара

ДА

НЕ
(заокружити)

Дужина: 550мм +/- 10%

ДА

НЕ
(заокружити)

Ширина: 480мм +/- 10%

ДА

Висина: 964мм +/- 10%

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

Материјал – ХДПЕ израђени од полиетилена високе
густине, УВ – стабилизован, отпоран на високе и ниске
температуре

ДА

Точкови – два гумена точка Ø200 од пуне гуме

ДА

НЕ
(заокружити)

НЕ
(заокружити)

Галванизоване челичне осовине

ДА

НЕ
(заокружити)

Канта мора имати поклопац са рукохватом, без отвора

ДА

Тело канте са глатком унутрашњом површином ради
једноставног пражњења
Боја: тамно зелена

ДА

НЕ
(заокружити)
НЕ
(заокружити)

ДА

НЕ
(заокружити)

Напомена: Добра која се нуде морају бит нова (неупотребљавана).
Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:
Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције
за привредне регистре:

Да
Не
(Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се ________________________________
води код Агенције за привредне регистре:
____________________________
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код ________________________________
Агенције за привредне регистре:
____________________________
Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није
у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став
1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и
76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације
(Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.
Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.
У _____________________
Дана __________________
Потпис одговорног лица понуђача,
М.П.
_____________________________

