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Комисија за јавну набавку добара -Набавка резервних делова по партијама, ЈН 5/2019-II фаза
квалификационог поступка, образована решењем бр.5/4 од 12.03.2021.године ЈН 5/2021.

Бор,15.03.2021.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара- Набавка резервних делова

по партијама, ЈН 5/2019-II фаза квалификационог поступка

Комисија за јавну набавку образована решењем бр.5/4 од 12.03.2021.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
резервних делова по партијама, ЈН 5/2021-II фаза квалификационог поступка, свим лицима којима је
призната квалификација доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку резервних делова по партијама, ЈН 5/2021-II фаза
квалификационог поступка, и то:
- ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 6
-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 6



3. ИЗМЕЊЕНИ УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Партија 6:Резервни делови за радне машине

JCB br. šas. JCB4CXSMH81338536, BR. MOT. SF32040123U0563108

Ред.број Назив Јединица мере количина

1 Gornje gazište kabine desno kom. 1

2 Gornje gazište kabine levo kom. 1

3 Donje gazište kabine desno kom. 1

4 Donje gazište kabine levo kom. 1

5 Štop svetlo levo kom. 1

6 Štop svetlo desno kom. 1

7 Staklo štop svetla levo kom. 1

8 Staklo štop svetla desno kom. 1

9 Filter ulja motora kom. 2

10 Filter goriva motora kom. 2

11 Filter hidraulike kom. 2

12 Filter transmisije kom. 2

13 Pred filter goriva motora kom. 2



14 Sajla gasa kom. 1

15 Sajla ručnog gasa kom. 1

16 Set zaptivke poklopca motora set 1

17 Retrovizor Kom. 2

Добра, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана.
3.3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем испоручених добара ће записки констатовати овлашћени радник наручиоца.
Квалитативни пријем испоручених добара извршиће овлашћени представници наручиоца, у року од 5 (пет)
радних дана од дана квантитативног пријема добара. У складу са отпремницом коју доставља добављач,
коју наручилац потписује и оверава печатом, израђује се записник о квалитативном и квантитативном
пријему добара, који потписују овлашћени представници добављача и наручиоца.

3.4. ГАРАНЦИЈА
Гаранција за испоручена добра, изузев добара која се сматрају потрошним материјалом, мора износити
најмање 24 месеци.

3.5.СЕРВИС
Понуђач мора да обезбеди замену добара у гарантном року.

3.6. РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

3.7. НАЧИН ИСПОРУКЕ
Сукцесивна испорука добара, у року не дуже од 5 дана од дана пријема Наруџбенице за сваку испоруку.

3.8.МЕСТО ИСПОРУКЕ
Испорука предметних добара биће извршена на локацији наручиоца на адресу ЈКП”3.октобар” Бор, ул.7.Јули
бр.60 Бор. Добављач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца о тачном датуму и времену
испоруке, најмање 1 дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у нерадне дане празници, суботе и
недеље. Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком
документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења
или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у
власништву наручиоца и не плаћа се.
Све трошкове који се односе на испоруку предметних добара сноси добављач.

3.9. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
Уговор се закључује на период од 150 календарских дана од дана закључења уговора.



5-III ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку резервних делова по
партијама, ЈН број 5/2021;
Партија6: Резервни делови за радне машине
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПIБ):
Iме особе за контакт
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Врста правног лица (заокружити)

Микро
Мало

Средње
Велико

Физичко лице

Партија6: Резервни делови за радне машине

Ред.
број Назив делова

Каталошк
и број
UPISATI
KATALOŠ
KI BROJ

ЈМ Кол.
Јединична

цена без пдв-
а

Укупна цена
без пдв-а

JCB br. šas. JCB4CXSMH81338536, BR. MOT. SF32040123U0563108

1 Gornje gazište kabine desno kom. 1

2 Gornje gazište kabine levo kom. 1

3 Donje gazište kabine desno kom. 1

4 Donje gazište kabine levo kom. 1

5 Štop svetlo levo kom. 1

6 Štop svetlo desno kom. 1



7 Staklo štop svetla levo kom. 1

8 Staklo štop svetla desno kom. 1

9 Filter ulja motora kom. 2

10 Filter goriva motora kom. 2

11 Filter hidraulike kom. 2

12 Filter transmisije kom. 2

13 Pred filter goriva motora kom. 2

14 Sajla gasa kom. 1

15 Sajla ručnog gasa kom. 1

16 Set zaptivke poklopca motora set 1

17 Retrovizor Kom. 2

Укупна вредност без ПДВ-а

Укупна вредност са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде (минимум 30 дана)
Рок испоруке (не може бити дужи од 5 календарских дана од дана
пријема наруџбенице од стране Наручиоца)
Начин испоруке Сукцесивна испорука добара
Гарантни период(Гаранција за испоручена добра, изузев добара која
се сматрају потрошним материјалом, мора износити најмање 24
месеци.)
Место испоруке Франко Наручилац

Датум Понуђач



М. П.
_____________________________ ________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико је предмет јавне набавке обликован у
више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно



6.3. ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за Партију 6 СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА
Предмет ЈН Количина Јединична

цена без ПДВ-а
Јединична цена

са ПДВ-ом
Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4)

JCB br. šas. JCB4CXSMH81338536, BR. MOT. SF32040123U0563108

Gornje gazište kabine
desno 1

Gornje gazište kabine
levo 1

Donje gazište kabine
desno 1

Donje gazište kabine
levo 1

Štop svetlo levo 1

Štop svetlo desno 1

Staklo štop svetla levo 1

Staklo štop svetla
desno 1

Filter ulja motora 2

Filter goriva motora 2

Filter hidraulike 2

Filter transmisije 2



Pred filter goriva
motora 2

Sajla gasa 1

Sajla ručnog gasa 1

Set zaptivke poklopca
motora 1

Retrovizor 2

УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни образац структуре цене
на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђач


