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Број:  15973
Датум: 25.11.2015.

Предмет: Измена 1 конкурсне документације
Веза: Конкурсна  документација  за  јавну  набавку  бр.  МВ-44/2015:  Радна  и  заштитна

обућа, зав. бр. 15471/17.11.2015.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 , 14/15 и
68/15),  Наручилац  ЈКП  „Водовод  и  канализација“  Крагујевац  врши  измену  конкурсне
документације за јавну набавку бр. МВ-44/2015: Радна и заштитна обућа, на следећи начин:

I У  Делу VII Листа захтева и техничке спецификације,  у оквиру  Листе позиција робе
коју треба испоручити, врши се измена количина. 

У складу са наведеним променама, мења се и образац 5.1. Листа цена, у Делу V Конкурсне
документације.

Прилог:
1. Образац 5.1. Листа цена (Део V Понуда),
2. Листа  позиција  робе коју треба  испоручити (Део  VII  Листа  захтева  и  техничке

спецификације)

ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац
Комисија за јавне набавке:

1. Јелена Бекоња-Милошевић, члан

____________________
2. Зоран Лукић, члан

       ____________________
3. Владимир Петровић, члан

       ____________________
4. Милан Косовац, члан

       ____________________
5. Љиљана Миловановић-Арсенијевић,  члан

____________________
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М.П.
Образац 5.1.

ЛИСТА ЦЕНА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
РАДНА И ЗАШТИТНА ОБУЋА

Јавна набавка бр. МВ-44/2015

НАЗИВ ПОНУЂАЧА : …...............................................................................................................

Редни
бр.

Назив позиције
Јединица

мере
Количина

Јединична цена 
(без ПДВ-а)

Динара

Укупна цена
(без ПДВ-а)

Динара

1 2 3 4 5 6 (4x5)

РАДНА И ЗАШТИТНА ОБУЋА

Заштитне гумене  чизме са 
заштитном капом

пар 120

Рибарске чизме пар 5
Плитка ципела  мушка -летња са 
заштитном капом и листом против 
пробијања ђона

пар 40

Плитка ципела  мушка -летња са 
заштитном капом 

пар 70
 

Дубока ципела мушка-зимска са 
заштитном капом и листом против 
пробијања ђона

пар 70

Дубока ципела мушка-зимска са 
заштитном капом

пар 40

Плитка ципела патика -мушка са 
заштитном капом

пар 30

Дубока ципела патика – мушка са 
заштитном капом

пар 30

Плитка ципела женска, црна са 
заштитном капом 

пар 4
 

Сандале беле женске, са 
затвореним прстима и заштитном 
капом

пар 15

Ципела салонка мушка, за портире пар 5
УКУПНО : 

Крајње одредиште испоруке: ЈКП 
‘’Водовод и канализација’’ Крагујевац, 
ул. Краљевачког батаљона 42

Укупно :

ПДВ ___ % 

УКУПНО са ПДВ-ом :  

И словима : ………………………………………………………………………………………................

Датум : ……………… 2015.                            МП                   Потпис овлашћеног лица Понуђача,

У  ……………………………                                                            ……………………………….
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Презиме и име, функција

……………………………….. 
 

Део   VII
ЛИСТА ЗАХТЕВА И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Доле наведена листа позиција дефинише робу која се испоручује у складу са Техничким спецификацијама и
Упутствима  понудјачима.  Цене  позиција  морају  бити  унете  у  одговарајуће  позиције  Листе  цена  Делу  V
Конкурсне документације.

Редни
број

Опис
Категорија

ЛЗО
Јединица

мере
Количина

Стандард који мора да
задовољи  понуђена

заштитна опрема

1 2 3 4 5 6

I РАДНА И ЗАШТИТНА ОБУЋА

1 Заштитне гумене  чизме са заштитном капом II пар 120 SRPS EN ISO20345:2013

2 Рибарске чизме II пар 5 SRPS EN ISO20347:2013

3
Плитка ципела  мушка -летња са заштитном 
капом и листом против пробијања ђона

II пар 40 SRPS EN ISO 20345:2013

4
Плитка ципела  мушка -летња са заштитном 
капом 

II пар 70  SRPS EN ISO20345:2013

5
Дубока ципела мушка-зимска са заштитном 
капом и листом против пробијања ђона

II пар 70 SRPS EN ISO 20345:2013

6
Дубока ципела мушка-зимска са заштитном 
капом

II пар 40 SRPS EN ISO20345:2013

7
Плитка ципела патика -мушка са заштитном 
капом

II пар 30 SRPS EN ISO20345:2013

8
Дубока ципела патика – мушка са заштитном 
капом

II пар 30 SRPS EN ISO20345:2013

9
Плитка ципела женска, црна са заштитном 
капом 

II пар 4 SRPS EN ISO20345:2013

10
Сандале беле женске, са затвореним прстима 
и заштитном капом

II пар 15 SRPS EN ISO 20345:2013

11 Ципела салонка мушка, за портире I пар 5 SRPS EN ISO20347:2013

             Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу:
a) Закона о безбедности и здрављу на раду, члан 15, тачка 5. и члан 23. и 24.
b) Правилника предузећа ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац о безбедности и

здрављу на раду,
c) Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу, 
d) Табеларног  прегледа  средстава  и  опреме  личне  заштите  за  сва  радна  места  у

предузећу,
e) Тендерске документације која је урађена по основу свега предходно наведеног.
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На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, члан 15.
тачка 5) и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу
средстава  и  опреме  за  личну  заштиту  на  раду,  („Сл.гласник  РС“,  бр.  101/05,  члан  4):
„Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну
заштиту на раду.“

Члан 6. истог Правилника, гласи:  „Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за
личну  заштиту  на  раду  на  основу  процене  ризика  од  настанка  повреда  и  оштећења
здравља запослених, односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су
запослени изложени на радном месту и у радној околини.“

На основу Акта о процени ризика за одређена радна места прописана су средства и опрема
личне заштитe. 

Понуђач је у обавези да, уз тендерску документацију за набавку Радне и заштитне одеће и
Осталих заштитних средстава, достави   узорке и документацију која прати ЛЗО приликом
стављања на тржиште и/или употребу и то:

1. Упутство за употребу на српском језику -за категорије I и II
2. Оригиналну  Декларацију  о  усаглашености  или  њену  оверену  фотокопију  са

преводом на српски језик од стране судског тумача, ако та опрема није произведена
у Републици Србији-за категорију I

3. Одговарајућу  исправу  о  усаглашености  издату  од  именованог  тела  у  складу  са
Правилником о ЛЗО („Сл.гласник РС“, бр. 100/2011)-за категорије II.

Напомена: На узорцима није потребно штампати лого Водовода и натписе.

За све позиције робе наведене у Листи позиција које треба испоручити треба  обавезно
унети  податке  који  се  односе  на  тип,  фабричку  ознаку,  назив  и  адресу  произвођача  у
Обрасцу 5.3. конкурсне документације.

Крајње одредиште за испоруку целокупне робе је ЈКП „Водовод и канализација” 34 000
Крагујевац, ул. Краљевачког батаљона бр. 42.

У складу са  одредбама  уговора  рокови  испоруке  почињу од датума  када  су  испуњени
следећи услови:

1. Уговорне стране су потписале Уговор и одговарајућа уговорна 
документа,                          

2. Добављач је доставио Наручиоцу меницу као гаранцију за добро 
извршење посла,

3. Добављач је доставио Наручиоцу гаранцију за повраћај аванса ,                  
4. Наручилац је добављачу платио аванс.

Испорука се врши сукцесивно, по указаној потреби Наручиоца током периода од 12 месеци
од дана закључења уговора, а по периодичном испостављању наруџбеница.
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