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НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку добара – Набавка  електричних апарата за домаћинство 
Шифра: ЈНМВ 12/2018 
Број: 05-29/9 
Датум: 25.12.2018. године 
Нови Сад 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 68/15) 
Комисија за јавну набавку добара – Набавка  електричних апарата за домаћинство (Шифра: 
ЈНМВ 12/2018) дана 25. децембра 2018. године, сачинила је 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – Набавка  електричних апарата за домаћинство 

(Шифра: ЈНМВ 12/2018) 
 

Тачка 1. 
У тачки 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 3 и 4 конкурсне документације мења се део  
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ тако да гласи: 
 

„ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
 

2.1 Фрижидер самоотапајући: 
тип/самоотапајући; капацитет/253 л; смер отварања/променљив; потрошња енергије/ 
164 kWh/год; боја/бела; димензије/ширина 54 cm, висина 144 cm, дубина 60 cm; 
одлеђивање простора за хлађење/аутоматско; број и врста полица унутар простора за 
хлађење/максимално 5 стаклених полица; посуда за поврће; регулатор температуре; 
осветљеност унутар простора за хлађење; ногице за нивелацију; ниво буке/ 42 db(A); 
Расхладно средство/R600a у количини од минимално 0,040kg; енергетски 
разред/минимално A 
2.2 Електрични шпорет: 
тип/са поклопцем, ринглама и рерном; број и димензије рингли/ 2 рингле пречника 180 
mm и 2 рингле пречника 145mm, запремина рерне/ 53 lit.; функција 
рерне/конвевционална са 3 фунције, профилисаним вођицама и једним дубоким 
плехом, са двоструко застакљеним вратима; боја/бела; димензије/ширина 50 cm, висина 
85 cm, дубина 60 cm; додатна опрема/трофазни напонски кабел дужине 2m;енергетски 
разред/ минимално A  
2.3 Машина за прање веша-самостојећа: 
Начин пуњења/фронтално; енергетски разред/ минимално A; капацитет прања/6 kg; 
брзина центрифуге минимум/800 обртаја по минути; број програма прања/максимално 
15; дугме за бирање програма прања; одложен старт; дечија сигурносна 
заштита;заштита од поплаве; одабир брзине центрифуге; систем контроле баланса; 
инокс бубањ; пумпа са филтером; фиока за детерџент са три преграде; горњи поклопац 
који се скида; боја/бела;  димензије/ширина 60 cm, висина 85 cm, дубина 40 cm; 
енергетски разред/ минимално A 
 

Напомена: 
За све електричне апарате за домаћинство дозвољено одступање у димензијама, 
запремини, капацитету, потрошњи енергије и нивоу буке  је +/- 5 %.“ 
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Тачка 2. 

Тачка 3.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ на страни 5 конкурсне 
документације мења се тако да гласи: 
 

„3.1 Фрижидер самоотапајући: 
тип/самоотапајући; капацитет/253 л; смер отварања/променљив; потрошња енергије/ 
164 kWh/год; боја/бела; димензије/ширина 54 cm, висина 144 cm, дубина 60 cm; 
одлеђивање простора за хлађење/аутоматско; број и врста полица унутар простора за 
хлађење/максимално 5 стаклених полица; посуда за поврће; регулатор температуре; 
осветљеност унутар простора за хлађење; ногице за нивелацију; ниво буке/ 42 db(A); 
Расхладно средство/R600a у количини од минимално 0,040kg; енергетски 
разред/минимално A 
3.2 Електрични шпорет: 
тип/са поклопцем, ринглама и рерном; број и димензије рингли/ 2 рингле пречника 180 
mm и 2 рингле пречника 145mm, запремина рерне/ 53 lit.; функција 
рерне/конвевционална са 3 фунције, профилисаним вођицама и једним дубоким 
плехом, са двоструко застакљеним вратима; боја/бела; димензије/ширина 50 cm, висина 
85 cm, дубина 60 cm; додатна опрема/трофазни напонски кабел дужине 2m;енергетски 
разред/ минимално A  
3.3 Машина за прање веша-самостојећа: 
Начин пуњења/фронтално; енергетски разред/ минимално A; капацитет прања/6 kg; 
брзина центрифуге минимум/800 обртаја по минути; број програма прања/максимално 
15; дугме за бирање програма прања; одложен старт; дечија сигурносна 
заштита;заштита од поплаве; одабир брзине центрифуге; систем контроле баланса; 
инокс бубањ; пумпа са филтером; фиока за детерџент са три преграде; горњи поклопац 
који се скида; боја/бела;  димензије/ширина 60 cm, висина 85 cm, дубина 40 cm; 
енергетски разред/ минимално A 
Напомена: 
За све електричне апарате за домаћинство дозвољено одступање у димензијама, 
запремини, капацитету, потрошњи енергије и нивоу буке  је +/- 5 %.“ 

      3.4 Рекламације  
Уколико се приликом примопредаје предметних добара  констатује да је било које  
добро испоручено оштећено, некомплетно, да не одговара техничкој спецификацији 
или је неисправно, наручилац има право на рекламацију. Понуђач ће такво добро 
(оштећено, некомплетно, неисправно и које не одговара техничкој спецификацији)  
заменити новим у најкраћем могућем року. 
3.5 Рекламација у гарантом року  
Понуђач, у гарантном року, о свом трошку обезбеђује отклањање кварова и 
недостатака предметног добра, који произилазе из неподударности стварних са 
прописаним, односно декларисаним карактеристикама квалитета. У том случају, 
понуђач ће поправити покварено добро или га заменити новим, у случају да не може 
отклонити квар.  
3.6 Гаранција и гарантни рок 
Понуђач је дужан да за свако испоручено добро достави гаранцију за отклањање 
недостатака, са гарантним роком не краћим од гарантног рока достављеног у понуди. 
Гарантни лист за свако појединачно испоручено добро мора садржати списак 
овлашћених серисера са контакт адресама. 
Понуђач је дужан да наведену гаранцију достави приликом испоруке добра. 
 



3 
 

Напомена: 
 Понуђач је у обавези да за предметна добра уз понуду достави:  
- Техничке карактеристике за понуђена добра са подацима о произвођачу и ознаком 

модела; 
- Потврду да је понуђач овлашћени дистрибутер понуђених добара; 
- Упутство за руковање, одржавање и коришћење на српском језику." 

Тачка 3. 
 

У тачки 6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ на страни 13 конкурсне 
документације мења се тачка 6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ тако да гласи: 
 

„Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 
___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 
______________________________________________________________________________
____ 

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са 
подизвођачем/подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати. 
 
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана). 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ______________ динара без ПДВ-а. 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ______________ динара са ПДВ-ом. 
 

Цене су фиксне за сво време важења уговора и не могу се  мењати. 
 

У цене су урачунати сви припадајући трошкови. 
 

Рок за испоруку добара: _______ дана, рачунајући од дана закључења уговора  
(максимално 15 дана). 
 

Гарантни рок за свако понуђено добро је ______ месеци, од дана потписивања записника о 
квалитативном и квантитативном пријему - максимум 60 (шездесет) месеци. 
 

Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице потписане од стране овлашћеног 
лица Наручиоца, којим је потврђена испорука добара, а по преносу средстава из Буџета  
Града Новог Сада.  
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у фактури. 
 
 

 
Место и датум: 
 

 Понуђач 

 М.П. Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
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.“ 
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Тачка 4. 

У тачки 8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, на страни 22 
конкурсне документације мења се тачка 8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ тако да 
гласи: 

„Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на Обрасцу понуде из 
конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана 
или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Уз понуду се, поред остале тражене документације, доставља и: 
1. Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом 

и потписан на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе 
уговора. 
 2. Изјава о независној понуди, попуњена, потписана и оверена печатом. 

3. Образац - изјава понуђача да ће предати средства финасијског обезбеђења 
предвиђена уговором на начин одређен конкурсном документацијом - попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

4. Образац структуре цене - попуњен, потписан и оверен печатом. У обрасцу 
структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и 
без ПДВ-а. 
           5. Каталог/Проспект - из кога се виде фотографије (слике), спецификација 
(карактеристике) предмета понуде и упутство за руковање, одржавање и коришћење за 
сваки електрични апарат за домаћинство. 

     6.  Потврду да је понуђач овлашћени дистрибутер понуђених добара,  потписану и 
оверену печатом од стране произвођача или овлашћеног увозника предметних добара; 
           7. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и 
оверен од стране свих понуђача из групе понуђача.“ 
 

Тачка 5. 
 
У вези са овим Изменама и допунама конкурсне документације за јавну набавку добара – 
Набавка  електричних апарата за домаћинство (Шифра: ЈНМВ 12/2018) Наручилац је 
сачинио ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 конкурсне докуметације, као и обавештење о 
продужетку рока за подношење понуда.  
 
Понуђачи су У ОБАВЕЗИ да понуду поднесу на ПРЕЧИШЋЕНОМ ТЕКСТУ 1 конкурсне 
документације. 
 
 


