
 

 

 
Број: ЈНМВ-06-8/2017 

Датум: 17.  01. 2018. године 

  

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, и Решења Републичке комисије за 

заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1228/2017, Наручилац ЈП за 

комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Хлор-диоксид бр. 

ЈНМВ-06-8/2017, доставља следећу 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац у поступку јавне набавке – Хлор-диоксид бр. ЈНМВ-06-8/2017, врши измену и 

допуну Конкурсне документације, како следи:  

 

- на страни 4 и даље у тексту Конкурсне документације, бришу се речи „компоненте А и 

Б“ и стављају се речи „предметна добра“. 

 

- на страни 4 у делу Техничке спецификације, став 1, после алинеје 3 додаје се нова 

алинеја која гласи: 
- „Наручилац ће испоручена предметна добра користити за дезинфекцију воде за пиће за 

људску употребу, зато захтева Извештај лабораторије Завода за јавно здравље или друге 

акредитоване лабораторије из земље Наручиоца да понуђена предметна добара одговарају 

произвођачкој спецификацији, према стандарду ЕН12671:2000 (СРПС ЕН12671:2009) или 

"одговарајући", који је меродаван за хемикалије за третман воде за пиће за људску употребу-хлор 

диоксид, који се генерише на месту употребе. (Chemicals used for treatment of water intended for 

human consumption-Chlorine dioxide generated in situ). Без овог Извештаја Наруцилац би 

непотребно преузео на себе сва евентуалне ризике у вези са коришћењем испоручених 

предметних добара, што је бесмислено, јер у земљи Наруциоца постоје акредитоване  

лабораторије за потвђивање "произвођачких декларација““. 

 

- на страни 4 у делу Техничке спецификације, став 1, додаје се  6 алинеја која гласи: 

„Изабрани понуђач је у обавези да преузме празну амбалажу од искоришћених хемикалија 

о свом трошку, у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду“. 

 

- на страни 6 – у делу који се односи на обавезне услове за учешће у поступку јане набавке, 

додаје је нова тачка 5 која гласи:  „да понуђач поседује дозволу надлежног органа – Решење 

о упису биоциденог производа у Привремену листу. 

 

- на страни 6 – у делу који се односи на Упутство понуђачима како се доказује испуњеност 

тих услова, после тачке 2 додаје се нова тачка 3 која гласи: „Испуњеност услова из тачке 5, 

доказује се достављањем Решења о упису биоцидног производа у Привремену листу, коју 

издаје Министарство пољопривреде и заштите животне средине“.  

 



- на страни 6 – у делу који се односи на Додатне услове за учешће у поступку јавних 

набавки, мења се ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ, тако да сад гласи: „да је понуђач у последње две 

године, од дана објављивања позива за јавну набавку, испоручио предметна добра у 

укупној вредности, минимум 10.000.000 динара без ПДВ-а“ 

 

- на страни 7 – у делу који се односи на доказивање поседовања Пословног капацитета, 

Понуђач мора да достави: - попуњен Списак извршених испорука референтних добара (у 

конкурсној документацији), Потврду испоруке референтних добара (у конкурсној докуменацији) 

или рачун или неки други доказ на основу кога се несумљиво може утврдити вредност добра која 

је испоручена. 

 

- на страни 23 – ПОТВРДА ИСПОРУКЕ РЕФЕРЕНТНОГ ДОБРА, иза речи у загради 

(заокружити а или б), мења се текст тако да сад гласи:  

„квалитетно извршио испоруку предметних добара за генерисање раствора хлордиоксида у 

вредности од _________________ динара без ПДВ-а, у свему према уговору бр. _____________ од 

__________  године, у последње две године од дана објављивања позива за јавну набавку. 

 

 Овим се потврђује да је испорука предметног добра за генерисани раствор хлордиоксида 

изведена у свему по наведеним уговорима.“ 

 

- на страни 26 - у тексту Уговора додаје се став 4 у члану 6. који гласи: 

„Извршилац је у обавези да преузме празну амбалажу од искоришћених хемикалија о 

свом трошку, у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду 

 

- на страни 28 – у табели Спецификација добра и цена, додају се две нове позиције које 

гласе: 

Укупно за 320 кг. активне 

материје хлор-диоксида кг 

 

 

320 

    

Јединична цена по кг 

активне материје хлор- 

диоксида 
дин/кг 

     

 

- на страни 28 – испод табеле Спецификација добра и цена, мења се текст који сада гласи:  

 

„НАПОМЕНА: Понуђаци могу понудити само једну варијанту: за прашкасте компоненте 

или за течне компоненте за генерисање раствора хлор-диоксида за дезинфекцију воде за пиће за 

људску употребу. 

Понђачи су дужни, да на основу упутства за припрему раствора хлор-диоксида у 

концетрацији (% активне материје) коју нуде, ураде и уз понуду доставе, прорачун количина 

компоненти “А” и “Б,” за прашкасте компоненте у (кг), за течне компоненте у (литрима), за 

генерисање 320 кг активне материје хлор-диоксида у раствору хлор-диоксида за дезинфекцију 

воде за пиће за људску употребу. Израчунате количине компоненти “А” и “Б,” прашкасте у (кг), 

течне у (литрима) и њихове јединичне цене без ПДВ треба уписали у дату табелу. 

Укупна цена је збир укупних цена за компоненту ”А” и компоненту “Б” без ПДВ. 

Јединична цена по КИЛОГРАМУ АКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ ХЛОР-ДИОКСИДА, која је 

меродавна за избор најповољнијег Понуђача, добија се кад се укупна цена за компоненте “А” и 

“Б” без ПДВ, подели са 320 кг активне материје хлор-диоксида. 



За избор најповољнијег Понуђача, меродавна је најнижа цена по кг. активне материје 

хлор-диоксида. 

 

- на страни 29 -  у делу који се односи на Упутство за попуњавање обрасца структуре цена, 

у ставу 7 реч „радова“ мења се и гласи „добара“. 

 

У осталом делу текст конкурсне документације остаје непромењен. 

 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

 

 Због горе наведених Измена конкурсне документације, Наручилац продужава рок за 

подношење понуда до 24. 01. 2018. године до 12.00 сати. 

 

 

За Комисију за јавне набавке 

        Шибул Марица дипл. правник 

        Радивоје Батинић дипл. инж. 

    


