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Дел. бр. 906-09-510/2020  

Датум: 14.12.2020. 

- Измена и допуна конкурсне документације - 
 
У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Наша радост“ 
врши измену конкурсне документације за јавну набавку, Д-1.1.14/2020- реквизити за игралиште у вртићу Делфин. 
 

- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин: 

Крајњи рок за достављање понуда   21.12.2020. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда   21.12.2020. године у 10:30 часова 
 

- Врши се измена у IV поглављу – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова, на стр. бр. 6 тако што уместо текста: 

„Понуђач је дужан да уз понуду за добра под ред. бр. 2 (њихалица) и 3 (клацкалица) достави“: 
сада стоји: 

„Понуђач је дужан да уз понуду за сва добра из техничке спецификације достави:“ 

1) Декларацију о усаглашености са Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл. гласник РС“ бр. 41/2019), у складу са чл. 25. наведеног 

Правилника. 

 2) Сертификат или извештај којим се потврђује усаглашеност са захтевима стандарда EN 1176 који је издат од стране акредитованог 

сертификационог тела. Уколико су добра иностраног порекла понуђач је дужан доставити оверени превод истог. 

   3) Упутство за правилно склапање и постављање опреме у складу са чл. 18. Правилника о безбедности дечијих игралишта („Сл. гласник РС“ бр. 

41/2019), са списком делова опреме која се испоручује. 

  4) Упутство  за одржавање са цртежима и шемама који су неопходни за одржавање, контролу и проверу правилног рада, као и поправку опреме у 

складу са чл. 19 Правилника о безбедности дечијих игралишта („Сл. гласник РС“ бр. 41/2019). 

 5) Сертификат ФСЦ - ЦОЦ - о ланцу одговорности, односно да дрво до крајњег купца долази строго праћеним ланцем од сертификоване шуме, 

преко обраде и производње. Уколико понуђач није произвођач добара од дрвета потребно је наведени сертификат доставити за произвођача. 

 

Врши се измена на страни бр. 27 тако што се мења седећи текст: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.12.2020. године до 10:00 часова. 
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У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.14./2020 реквизити за игралиште у вртићу Делфин  биће објављена на сајту 

Наручиоца и на Порталу јавних набавки.  

 

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                Комисија за јавну набавку 


