
 

ЈП „Комуналац“ у Руми 

Јеленачка 2                                                                                                       

22400 Рума 

Рума,  06.06.2017. 

Брoj:  3044/7 

 

У складу са чланом 63. Став 1. Тачка (1),  и (5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац ЈП „Комуналац“ у Руми објављује 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 3044 од 

25.05.2017. – Метални контејнери 

 

 

 

Страна 1/33 
 

  Датум и време: 

Рок за достављање понуда:  08.06.2017.године, до 10 часова  

Јавно отварање: 08.06.2017.године, у 10 часова и 30 минута 
 

 

 

Мења се и гласи: 

 

  Датум и време: 

Рок за достављање понуда:  12.06.2017.године, до 10 часова  

Јавно отварање: 12.06.2017.године, у 10 часова и 30 минута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Страна 5/33 

 

ПРИЛОГ 3- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Метални контејнери 

 

Метални контејнери за одлагање отпада  1,1м
3
 са поклопцем 

Ред. 

број 

 

Назив добра 

Јед. 

мере 
Количина 

1 2 3 4 

1.  

 Запремина: минимум 1,1 м³ ( 1100 l ); 

 Димензије контејнера усклађене са стандардом SRPS EN 840-3 и 

840-6 

 Материјал тела контејнера треба да је израђен од челичног лима 

дебљине минимум 1,5mm са двоструком антикорозивном заштитом 

врућим цинковањем 

 Дно контејнера може бити обло или равно у складу са захтевима 

стандарда SRPS EN 840- 3/5/6.  

 У дну контејнера на бочној страни треба да је уграђен испуст за 

воду са заптивним гуменим чепом (оцедак); 

 Точкови на контејнерима: минимум 4  точка са обртном виљушком,  

два са кочницом,  димензија  Ø 200 mm са пуном гумом, 

покретљивостиод 360 степени и носивости минимум 250 kg;  

 Заштита точка:  сви метални делови точка треба да су цинковани;  

 Обележавање контејнера:  флуоросцентна црвено-бела трака на 

угловима контејнера;  

 Број хватаљки за отварање поклопца:  две бочне (лева и десна) 

 Прилагођени за истресање камионом аутосмећарем помоћу 

уграђене две бочне хватаљке са стране које служе за подизање и 

пражњење истих у поменута специјална возила-аутосмећаре;  

 Поклопац контејнера треба да је лучни без отвора на средини са 

торзионо-завојном затезном опругом,  гумом на ивици ( за 

неутралисање непријатних мириса ) и механизмом за штеловање 

поклопца, изведба лакта поклопца је из једног дела. 

 Предња, задња страна и обе бочне стране треба да су оребрене 

хладном деформацијом – утискивањем, да би својом конструкцијом 

обезбедиле носивост отпада од mин 440 kg колико и прописује 

стандард SRPS EN 840-3. 

  Контејнер треба да је антикорозивно заштићен топлим цинковањем 

које је извршено након заваривања по стандарду EN- 1461, чистоће 

цинка 99,99%  

 

ком 25 

 

Мења се и гласи: 



 

ПРИЛОГ 3- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Метални контејнери 

 

Метални контејнери за одлагање отпада  1,1м
3
 са поклопцем 

Ред. 

број 

 

Назив добра 

Јед. 

мере 
Количина 

1 2 3 4 

1. 

 Запремина: минимум 1,1 м³ ( 1100 l ); 

 Димензије контејнера усклађене са стандардом SRPS EN 840-3 и 

840-6 

 Материјал тела контејнера треба да је израђен од челичног лима 

дебљине минимум 1,5mm са двоструком антикорозивном заштитом 

врућим цинковањем 

 Дно контејнера може бити обло или равно у складу са захтевима 

стандарда SRPS EN 840- 3/5/6.  

 У дну контејнера на бочној страни треба да је уграђен испуст за 

воду са заптивним гуменим чепом (оцедак); 

 Точкови на контејнерима: минимум 4  точка са обртном виљушком,  

два са кочницом,  димензија  Ø 200 mm са пуном гумом, 

покретљивостиод 360 степени и носивости минимум 250 kg;  

 Заштита точка:  сви метални делови точка треба да су цинковани;  

 Обележавање контејнера:  флуоросцентна црвено-бела трака на 

угловима контејнера;  

 Број хватаљки за отварање поклопца:  две бочне (лева и десна) 

 Прилагођени за истресање камионом аутосмећарем помоћу 

уграђене две бочне хватаљке са стране које служе за подизање и 

пражњење истих у поменута специјална возила-аутосмећаре;  

 Поклопац контејнера треба да је лучни без отвора на средини са 

торзионо-завојном затезном опругом,  гумом на ивици ( за 

неутралисање непријатних мириса ) и механизмом за штеловање 

поклопца 

 Предња, задња страна и обе бочне стране треба да су оребрене 

хладном деформацијом – утискивањем, да би својом конструкцијом 

обезбедиле носивост отпада од mин 440 kg колико и прописује 

стандард SRPS EN 840-3. 

  Контејнер треба да је антикорозивно заштићен топлим цинковањем 

које је извршено након заваривања по стандарду EN- 1461, чистоће 

цинка 99,99%  

 

ком 25 
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7.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ – Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе 

само једну понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом 

од стране понуђача. 

 Понуђач подноси понуду  на   адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 

22400 Рума, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр. 3044 – 

Метални контејнери –не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и 

телефон понуђача.       

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.06.2017. дo 10 

часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Прилог 3.  ОБРАЗАЦ – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)     

  ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 - ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОИЗВОДА СА ФОТОГРАФИЈОМ И ЦРТЕЖОМ (СКИЦОМ) 

- Прилог  6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА попуњен,  потписан и оверен печатом  

- Прилог  8.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан 

- Прилог 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен,   

  потписан и оверен печатом 

- Прилог 10. МОДЕЛ УГОВОРА Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама који се 

односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином  модела 

уговора. 

- Прилог 12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен печатом                 

- Гаранција за озбиљност понуде-меница.  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке 
 

Мења се и гласи: 

 

7.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ – Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе 

само једну понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом 

од стране понуђача. 

 Понуђач подноси понуду  на   адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 

22400 Рума, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр. 3044 – 

Метални контејнери – не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и 

телефон понуђача.       



 

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.06.2017. дo 10 

часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Прилог 3.  ОБРАЗАЦ – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)     

  ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 - ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОИЗВОДА СА ФОТОГРАФИЈОМ И ЦРТЕЖОМ (СКИЦОМ) 

- Прилог  6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА попуњен,  потписан и оверен печатом  

- Прилог  8.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан 

- Прилог 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен,   

  потписан и оверен печатом 

- Прилог 10. МОДЕЛ УГОВОРА Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама који се 

односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином  модела 

уговора. 

- Прилог 12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен печатом                 

- Гаранција за озбиљност понуде-меница.  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке 
 

 

 

У складу са наведеним изменама објављујемо нове стране конкурсне документације које се налазе у 

прилогу ове измене. Измењене стране чине саставни део конкурсне документације. Заинтересовани понуђачи 

су дужни да своје понуде сачине у складу са овим изменама. У супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. Измена конкурсне документације ће бити објављена на Порталу Управе за јавне набавке и 

интернет страници наручиоца. 

                                                                                        

      За ЈП „Комуналац“ у Руми 

                                                                                         ________________________                                                                                                  

                                                                                         Председник комисије за јавну набавку, 

          Милан Карајловић 
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ЈП „Комуналац“ у Руми 

Јеленачка 2                                                                                                       

22400 Рума 

Број: 3044/1 

Рума, 25.05.2017. 

 

 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ПРЕДМЕТ: 

 

Метални контејнери  

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 3044 

 
 

 

 

 

 

  Датум и време: 

Рок за достављање понуда:  12.06.2017.године, до 10 часова  

Јавно отварање: 12.06.2017.године, у 10 часова и 30 минута 

 
 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи укупно 33 стране 

 

 

 

Рума, Мај 2017.године 
 

  



 

ПРИЛОГ 3- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Метални контејнери 

 

Метални контејнери за одлагање отпада  1,1м
3
 са поклопцем 

Ред. 

Број 

 

Назив добра 

Јед. 

Мере 
Количина 

1 2 3 4 

1. 

 Запремина: минимум 1,1 м³ ( 1100 l ); 

 Димензије контејнера усклађене са стандардом SRPS EN 840-3 и 

840-6 

 Материјал тела контејнера треба да је израђен од челичног лима 

дебљине минимум 1,5mm са двоструком антикорозивном заштитом 

врућим цинковањем 

 Дно контејнера може бити обло или равно у складу са захтевима 

стандарда SRPS EN 840- 3/5/6.  

 У дну контејнера на бочној страни треба да је уграђен испуст за 

воду са заптивним гуменим чепом (оцедак); 

 Точкови на контејнерима: минимум 4  точка са обртном виљушком,  

два са кочницом,  димензија  Ø 200 mm са пуном гумом, 

покретљивостиод 360 степени и носивости минимум 250 kg;  

 Заштита точка:  сви метални делови точка треба да су цинковани;  

 Обележавање контејнера:  флуоросцентна црвено-бела трака на 

угловима контејнера;  

 Број хватаљки за отварање поклопца:  две бочне (лева и десна) 

 Прилагођени за истресање камионом аутосмећарем помоћу 

уграђене две бочне хватаљке са стране које служе за подизање и 

пражњење истих у поменута специјална возила-аутосмећаре;  

 Поклопац контејнера треба да је лучни без отвора на средини са 

торзионо-завојном затезном опругом,  гумом на ивици ( за 

неутралисање непријатних мириса ) и механизмом за штеловање 

поклопца 

 Предња, задња страна и обе бочне стране треба да су оребрене 

хладном деформацијом – утискивањем, да би својом конструкцијом 

обезбедиле носивост отпада од mин 440 kg колико и прописује 

стандард SRPS EN 840-3. 

  Контејнер треба да је антикорозивно заштићен топлим цинковањем 

које је извршено након заваривања по стандарду EN- 1461, чистоће 

цинка 99,99% 

ком 25 

НАПОМЕНА: Уз понуду је неопходно да понуђач достави технички опис производа са 

фотографијом и цртежом ( скицом ) на којима се јасно могу утврдити понуђене 

карактеристике које морају одговарати захтевима Наручиоца. 

                                                                                       

Помоћник директора за техничке послове, 

                      Жељко Дошен 

  __________________________________   
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           ПРИЛОГ  7 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

7.1 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА - Понуђач мора све обрасце и 

изјаве које је добио као део конкурсне документације а саставни су део понуде да попуни читко, да 

их потпише одговорно лице и овери печатом. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 

место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 

7.2 ПОДАЦИ О JЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Наручилац припрема 

конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда и остала документација која се 

односи на понуду мора бити сачињена на српском језику. Aко је неки доказ или документ на страном 

језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног тумача. У случају 

спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику 

 7.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ – Понуђач понуду подноси непосредно или путем 

поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе 

само једну понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, 

обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом 

од стране понуђача. 

 Понуђач подноси понуду  на   адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 

22400 Рума, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр. 3044 – 

Метални контејнери -не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и 

телефон понуђача.       

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.06.2017. дo 10 

часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Прилог 3.  ОБРАЗАЦ - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)     

  ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 - ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОИЗВОДА СА ФОТОГРАФИЈОМ И ЦРТЕЖОМ (СКИЦОМ) 

- Прилог  6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА попуњен,  потписан и оверен печатом  

- Прилог  8.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан 

- Прилог 9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен,   

  потписан и оверен печатом 

- Прилог 10. МОДЕЛ УГОВОРА Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама који се 

односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином  модела 

уговора. 

- Прилог 12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен печатом                 

- Гаранција за озбиљност понуде-меница.  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке 
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