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Број: 5.2.- 22908  
Датум: 13.08.2014. 
  
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), Комисија 

за јавне набавку добара – набавка средстава за дезинфекцију воде обликоване у две 

партије у поступку јавне набавке мале вредности број ј.н. 12/14  по позиву за подношење 

понуда  објављеном на Порталу јавних набавки у року предвиђеном за подношење понуда 

врши 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ БР. 12/14 

 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке број 12/14: Набавка средстава за 
дезинфекцију воде обликоване у две партије се мења на следећи начин: 

 

А) Мењају се,  врста, техничке карактеристике (спецификације) за партију 2 и Посебни 

захтеви Наручиоца за партију 2, конкурсне документације (стране 6/58 и 7/58 измењене 

конкурсне документације) и сада гласе: 
 

 

2.) Врста, техничке карактеристике (спецификације) за партију 2: 

 
Партија 2. 
Набавка Натријумхлорид (индустријска нејодирана со) и хлороводонична киселина 
(сона киселина)  
 

 

Бр.поз. Опис предмета набавке са техничким 

карактеристикама  

Јед. 

мере 

Количи

на 

1 Натријумхлорид (индустријска 

нејодирана со): 

- NaCl 

- кристали беле боје без видљивих  

механичких онечишћења 

- без страног мириса 

- сланог укуса 

- гранулација 0-2 мм 

- лако растворљива у води (раствор бистар 

без талога) 

- Садржај натријум хлорида (%):     99 

- Садржај Ca (mg/kg):    <55   

- Садржај Mg (mg/kg):   <5 

- Садржај Br
-  

(%):  <0.01 

- Садржај jода(mg/kg):  0 

- Садржај jодида (mg/kg):  0 

- Садржај јодата(mg/kg):  0 

- Садржај Pb (mg/kg):  <0.01 

- Садржај Cd (mg/kg):  <0.03 

- Садржај Hg (mg/kg):  <0.01 

- Садржај Cu (mg/kg):  <1 

 

 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

 

 

25000 
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- Садржај As (mg/kg):  <0.01 

- Садржај влаге (%):  <0.1 

- Садржај нерастворних материја (%): 

<0.1 

- pH воденог раствора са 10% соли на 

20˚C:  7 

- паковање (пластични џакови 50кг) 

2 Хлороводонична киселина (сона 

киселина): 

- разблажена хлороводонична (сона) 

киселина HCl 16 – 18% 

- паковање (пластичне боце од 1л) 

 

 

л 

 

 

600 

 
 

 

 

Напомена:  

Натријумхлорид (индустријска нејодирана со) и хлороводоничну киселина (сона киселина) изабрани 

понуђач допрема у складиште на Адицама. Понуђач је дужан, да уз сваку испоруку 

натријумхлорида изда и одговарајући атест потврде траженог квалитета од независне 

акредитоване лабораторије.  

Понуђач је дужан, да за Хлороводоничну киселину (сона киселина) обавезно достави 

произвођачке безбедносне листове са обавезним садржајем, упутством за употребу и мерама 

опреза и заштите на српском језику а ако је безбедносни лист  на енглеском језику оверен 

превод на српски језик. 

 

 

 Сировина која се користи за производњу натријумхлорида мора да испуњава услове прописане: 

 

 Правилником о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу 

намирница (Сл. лист СЦГ бр. 31/05). 

 Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница (Сл. лист СЦГ бр. 4/04; 

12/04 и 48/04). 

 Законом о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе. 

 Правилником о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим 

захтевима за адитиве и њихове мешавине (Сл. лист СЦГ бр. 56/03; 5/04 и 16/05). 

 Правилником о количинама пестицида, метала, металоида и других отровних супстанци 

хемиотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама (Сл. 

лист СРЈ бр. 5/92; и 32/02). 

 

2.) Посебни захтеви Наручиоца: 

 

Обавезе Понуђача у току испоруке: 
Понуђач је дужан, да уз сваку испоруку натријумхлорида изда и одговарајући атест потврде 

траженог квалитета од независне акредитоване лабораторије. Понуђач је дужан, да за 

Хлороводоничну киселину (сона киселина) обавезно достави произвођачке безбедносне 

листове са обавезним садржајем, упутством за употребу и мерама опреза и заштите на српском 

језику а ако је безбедносни лист  на енглеском језику оверен превод на српски језик. 

 

Сировина која се користи за производњу натријумхлорида мора да испуњава услове прописане: 

 

 Правилником о квалитету и другим захтевима за со за људску исхрану и производњу 

намирница (Сл. лист СЦГ бр. 31/05). 

 Правилнику о декларисању и означавању упакованих намирница (Сл. лист СЦГ бр. 4/04; 

12/04 и 48/04). 
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 Законом о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе. 

 Правилником о квалитету и условима употребе адитива у намирницама и о другим 

захтевима за адитиве и њихове мешавине (Сл. лист СЦГ бр. 56/03; 5/04 и 16/05). 

 Правилником о количинама пестицида, метала, металоида и других отровних супстанци 

хемиотерапеутика, анаболика и других супстанци које се могу налазити у намирницама (Сл. 

лист СРЈ бр. 5/92; и 32/02). 

 

 

Б) Мењају  се 1.) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН и сада гласе (страна 8/58 измењене конкурсне документације). 

 

Понуђач мора испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре  

3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије  

5.- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и то: 

 Решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за 

достављање техничког досијеа које је до 29.09.2012. године издавала Агенција за 

хемикалије а после тога Министарство надлежно за заштиту животне средине. 

Ово решење је потребно доставити у понуди и тражи се само за прву партију 

(ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ). 
 

Ц) Мења се додатни услов пословног и техничког капацитета за 1 партију (страна 9/58 измењене 

конкурсне документације)  и сада гласи: 

 

2.- да располаже неопходним  пословним капацитетом и то :  

 

а)  Понуђач је обавезан да докаже да је у последње три године ( 2011,2012 и 2013) уговорио 

и извршио испоруку добара која су предмет набавке у износу  од минимум 3.000.000,00 

динара. 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити референтне потврде издате од 

стране купаца/наручилаца предметних добара-Образац број 9/1. 

 

б) Понуђач је обавезан да поседује уговор са званичним именованим телом за оцењивање 

усаглашености боца-баждарење, према стандарду  SRPS ISO17020:2012. 

 

Као доказ испуњености овог услова   потребно је доставити фотокопије наведеног уговора. 

 

в) Понуђач је обавезан да поседује установљен систем менаџмента квалитетом који је у 

складу са стандардом  SRPS  ISO 9001 и установљен систем менаџмента заштитом животне 

средине  у складу у складу са стандардом  SRPS  ISO 14001. 

 

Као доказ испуњености овог услова   потребно је доставити фотокопије наведених 

стандарда за понуђача. 
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3.- да располаже довољним техничким капацитетом и то да:  

 

а)  Понуђач је обавезан да поседује атест и извештај о квалитету за течни хлор издат од 

стране произвођача предметних добара. 

 

Kао доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију атеста и извештаја о 

квалитету за течни хлор издат од стране произвођача предметних добара. 

 

б) Понуђач је обавезан да поседује атест и извештај о испитивању квалитета за 

натријумхипохлорит издат од произвођача као и извештај акредитоване лабораторије да је 

предметна хемикалија у складу са стандардом SRPS (EN)901:2007, „ Tip 1 „или стандардом 

SRPS H.B1.105:1980 који се односи на домаћег произвођача натријумхипохлорита или  
стандардом SRPS EN 901:2014. 

 

Kао доказ испуњености овог услова потребно је доставити фотокопију атеста и извештаја о 

испитивању квалитета за натријумхипохлорит издат од произвођача као и извештај 

акредитоване лабораторије да је предметна хемикалија у складу са стандардом SRPS 

(EN)901:2007, „ Tip 1 „ или  стандардом SRPS H.B1.105:1980 или стандардом SRPS EN 

901:2014. 

 

Д)  Мењају се одредбе (на стани 13/58 и 14/58 измењене конкурсне документације) 2. б) Одредбе о 

садржини понуде и сада гласе: 
 

2. б) Одредбе о садржини понуде  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у 

потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 

треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава и 

др.) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан 

од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику,  на приложеним Обрасцима понуде. 

Садржину понуде чине, поред Образаца понуде и сви остали докази о испуњености услова 

из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени 

у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен 

следећим ставом ове тачке: 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен и оверен Образац бр.1.-А  Подаци о понуђачу из групе понуђача  

( носиоца посла ) 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Б Подаци о подизвођачу 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине, по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене, по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде, по 

партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној понуди, по 

партијама 
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 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача да испуњава све 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- А Изјава подизвођача да испуњава све 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности по партијама  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Б Изјава понуђача из групе понуђача ( 

носиоца посла ) да испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

мале вредности по партијама  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.- Изјава понуђача о финансијској 

гаранцији по партијама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9.- Потврда, по партијама 

 модел уговора попуњен, потписан и оверен- Образац бр. 10, по партијама 

 Понуђач је дужан, да за Хлороводоничну киселину (сона киселина) обавезно достави 

произвођачке безбедносне листове са обавезним садржајем, упутством за употребу и 

мерама опреза и заштите на српском језику а ако је безбедносни лист  на енглеском 

језику оверен превод на српски језик. 

 доказе о испуњености услова из члана 75. Тачка 5. и члана 76. ЗЈН у складу са 

поглављем V- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА, тачка 2. 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација 

или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће 

одбити као неосноване.   

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације.У складу са датим 

Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној 

набавци. 

 

Е) Мењају се одредбе (страна 14/58 измењене конкурсне документације)2. е)  Подношење и 

отварање понуда  и сада гласе: 
 

2. е)  Подношење и отварање понуда  

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 22.08.2014. године до 10,00 

часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 

неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Благовремено достављене понуде биће јавно, комисијски, отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 22.08.2014. године са почетком у 10,30 часова.  

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 

почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у 

овом поступку јавне набавке, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом 

и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

Ђ) Из Конкурсне документације је избачен Образац овлашћења произвођача за партију број 1- 

Образац бр. 11(само за партију 1) 
 

 

 

 

 

 


