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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БРОЈ 4
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ,
ЗАШТИТНЕ И СЛУЖБЕНЕ ОБУЋЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ-РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА, ПО ПАРТИЈАМА
НАБАВКА БРОЈ 2/2016

1. Мења се члан 3.2.5 Конкурсне документације на страни 16 тако да гласи
гласи:
„3.2.5. Декларација о усаглашености, сертификат о прегледу типа, извештај о
испитивању акредитоване лабораторије;
Понуђач је у обавези да уз понуду достави:
-Декларацију о усаглашености за средства и опрему за личну заштиту на раду из
категорије 1 (технички део конкурсне документације).
-Сертификат од прегледу типа и декларацију о усаглашености за средства и опрему
за личну заштиту на раду из категорије 2 и 3 (технички део конкурсне
документације)
-Извештај о испитивању квалитета уграђеног материјала средстава и опреме за
личну заштиту на раду према техничком делу конкурсне документације
-Два узорка сваког артикла која су предмет јавне набавке са Извештајем о
испитивању издат од стране акредитоване лабораторије којим се потврђује
испуњеност услова из техничке документације за она средства за која се извештај
тражи у техничком делу конкурсне документације, издат после објављивања јавног
позива. За Партије 1, 2 и 3 доставља се пломбиран узорак понуђених артикала.
- Понуђачи узорке достављају запаковане у кутијама. На кутији треба бити назначен
назив понуђача, број партије и спецификација узорака. Сваки узорак се доставља са
извештајем издатим од стране акредитоване лабараторије којим се потврђује
испуњеност услова из техничке документације.“

2. Мења се модел Уговора за Партију 1, 2, 3 и 4 у Члану 1-Предмет уговора,
тако што се испод спецификације додаје следећа реченица:
„а у свему према понуди Понуђача бр.________ од___________која је саставни део
Уговора“.

3. У моделима уговора за Партију 1, 2, 3 и 4 мења се члан 14 УговораРаскид уговора тако да гласи:
„Купац може да путем писаног обавештења о учињеном пропусту које ће упутити
Продавцу раскине овај Уговор у целости или делимично:
(а)
ако Продавац не испоручи робу делимично или у целости у року
(роковима) из Уговора као ни у накнадном року који Купац одреди.
(б) ако Продавац не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.
(в)
ако роба не испуњава одређене параметре квалитета из понуде,
односно техничких спецификација;
(г)
уколико околности више силе буду трајале дуже од 1 (једног) месеца,
а уговорне стране се не споразумеју о продужењу важности
уговора.“

4. У моделима уговора за Партију 1, 2, 3 и 4 мења се члан 17 УговораИзмена и допуна Уговора тако да гласи:
„Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми,
сагласношћу уговорних страна.“

Комисија за јавну набавку

