ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
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Данa: 13.02.2015.
Број:156/15-5
На основу члана 63 ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12)
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности добара: Супстрати за
расадничку производњу за 2015. годину (за потребе ШГ „Сомбор“), сходно својим
овлашћењима, доноси

ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку добара – Супстрати за
расадничку производњу за 2015. годину (за потребе ШГ „Сомбор“)., покренута Одлуком
наручиоца бр. 156/14 од 05.02.2015. године.
Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин:
I У прилогу бр.3-страна бр.5- Образац ''Техничке карактеристике (спецификације)
јавне набавке'' се мења и гласи:
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин
ШГ„СОМБОР“ Сомбор

Прилог бр.3

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)


ПАРТИЈА 1. Тресет
Техничке карактеристике
Чист тресет без додатака ђубрива
Ph вредност 3,5-4,5
Гранулација 0 -20 mm
Органска материја мин. 35%
Запремина бале 0,25 – 0,3 m3



ПАРТИЈА 2. Хумус

Техничке карактеристике

-

Ph 6,5 - 7,5.

Хумус (органско ђубриво – глистењак) треба да буде у паковању до 20 литара.
Приликом подошења понуде понуђач је обавезан достави потврду о испитивању квалитета
( сертификат о квалитету, извештај о испитивању ) издатом од стране надлежне установе, у
коме је наглашена Ph вредност и садржај органсих материја, храњивих елемената, корисних
микроелемената и сл.
2. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Рок испоруке за партију 1: 7 дана од дана закључења уговора
Рок испоруке за партију 2: 15 дана од дана закључења уговора
Место испоруке за партију 1 и 2: fco купац, Расадник ''Храстовача'', Граничарска бб,
Суботица
3. ГАРАНТНИ РОК:
За партију 1. Према декларацији произвођача
За партију 2 . Према декларацији произвођача
Место и датум
_____________________________

МП

ПотписПонуђача
______________________
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II У осталом делу текста конкурсна документација се не мења.
III Понуђач је дужан да Понуду обавезно достави на измењеним обрасцима.
IV Рок за подношење понуда се продужава, тако да се одређује нови рок за
подношење понуда 20.02.2015. год у 10,00 часова, јавно отварање понуда је истог дана у
10,30 часова у просторијама ШГ ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Жарко Бошњак, дипл.инж.
________________________
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