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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БРОЈ 7
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ, ЗАШТИТНЕ И
СЛУЖБЕНЕ ОБУЋЕ И ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУРЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА, ПО ПАРТИЈАМА
НАБАВКА БРОЈ 2/2016

1. На страни 6 Конкурсне документације мења се став 4 тако да гласи:
„Приликом достављања понуде понуђачи су у обавези да доставе два узорка сваког
артикла које је предмет јавне набавке најкасније до 11,00 часова, задњег дана одређеног
за предају понуда на адресу "Aкционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“ а.д, Сектор за набавке и централна
стоваришта, Здравка Челара 14а, канцеларија 33. Сваком од Понуђача за достављене
узорке биће издата потврда о пријему истих. Узорци морају бити оргинално пломбирани и
запечаћени од стране акредитоване лабораторије која је извршила испитивање за Партију 1 ,
2 и 3. Узорци морају бити јасно означени бројевима из спецификације за партију за коју се
узорци достављају. Ови узорци ће служити као еталон за праћење квалитета производа.
Узорци морају у потпуности одговарати техничким захтевима Конкурсне документације.
Понуде понуђача чији узорци не одговарају техничким захтевима Конкурсне документације
биће одбијене као неприхватљиве“

2. Мења се Конкурсна документација на страни 11 став 2.13 тако да гласи:
„2.13. Рок за реализацију уговора
Крајњи рок за реализацију Уговора не може бити дужи од 120 дана од дана поруџбине за
Партије 1, 2, 3 и 4. Рок испоруке се рачуна у календарским данима.
Сукцесивне испоруке су дозвољене.“

3. На страни 16 Конкурсне документације мења се став 3.3. „НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА
ДОКАЗИМА ИЗ ОДЕЉКА 3.1 И 3.2.“ став 5 тако да гласи:
„Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења Одлуке,
односно закључења Уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописан
начин.“

4. На страни 16 конкурсне документације у делу става 3.2.3 брише се стандард SRPS ЕN
ISО 9606-1:2015

5. У конкурсној документацији мења се:
- стандард SRPS EN 471 замењује се стандардом SRPS EN 20471:2015
-У техничкој спецификацији конкурсне документације на радним оделима и комбинезима
флуороцентна трака ушивена је преко груди и леђа ширине 2,5цм, око рукава као и по две
флуороцентне траке на свакој ногавици.
За заштитне прслуке флуоросцентна трака је на грудима и леђима ширине 5цм
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