Јавно комунално предузеће
"Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Футошки пут број 13, Нови Сад
Број: 03-1167-6/2018
Шифра: ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО
Дана: 05.09.2018. године
НОВИ САД

На основу члана 61, став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку добара - Опрема за хватање, спашавање,
третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и пансион, је дана
05.09.2018. године сачинила

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ IV
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
ОПРЕМА ЗА ХВАТАЊЕ, СПАШАВАЊЕ, ТРЕТМАН И СТАЦИОНАРНО СМЕШТАЊЕ
ПАСА И МАЧАКА У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПАНСИОН
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК –
Шифра: ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО

Тачка 1.
У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Опрема за хватање, спашавање,
третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и пансион (шифра
ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО), од августа 2018. године, у поглављу „3. Спецификација у отвореном
поступку јавне набавке, шифра: ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО“, на страни бр. 7, партија 7, под редним
бројем 1., „када за купање паса“ у колони „Карактеристике/састав“ у делу спецификације који гласи „израђена од нерђајућег челика – 1.4301(304)“, брише се део текста „ – 1.4301(304)“.
Тачка 2.
У делу спецификације за партију 7, под редним бројем 2., „сто за третирање паса“, у колони
„Карактеристике/састав“, брише се део спецификације који гласи „ – Дужине 1350-1370 мм, ширине
610-630мм“, а додаје се текст који гласи: „– Дужине 1280-1320 мм, ширине 580-620мм “
Брише се део спецификације који гласи:“ - основа 4 укрштене ноге(Х) са електро хидрауличним
подизањем“ и „- могуће подешавање висине од мин. 320 до 1000мм“, а додаје се текст: „- електро
хидраулично подизање путем ножних команди у минималном распону од 580 до 980 мм уз
могућност нагиба горње површине стола до 12°“.
У делу спецификације за партију 7, под редним бројем 2., „сто за третирање паса“, у колони
„Карактеристике/састав“, брише се део спецификације који гласи „- израђена од нерђајућег челика –
1.4301(304)“, уместо њега додаје се „горњи део стола израђен од нерђајућег челика са одводом
за течности“.
У делу спецификације за партију 7, под редним бројем 2., „сто за третирање паса“, у колони
„Карактеристике/састав“, брише се део који гласи „- носивост стола 90-100 кг“, а уместо њега додаје
се текст „- максимална носивост 120 кг“.
У делу спецификације за партију 7, под редним бројем 2., „сто за третирање паса“, у колони
„Карактеристике/састав“, брише се део који гласи „- мора бити опремљен једном шипком за
качење(нпр. машиница за шишање, инфузија и сл.)“.
У делу спецификације за партију 7, под редним бројем 2., „сто за третирање паса“, у колони
„Карактеристике/састав“, мења се део који гласи „- испод површине стола омогућено качење трака за
евентуалну имобилизацију на мин. 4 места“ , ,тако да сада гласи „- испод површине стола омогућено
качење трака за евентуалну имобилизацију на мин. 10 места“.
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Тачка 3.
Упоглављу „3. Спецификација у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОХС-Д-1/2018ЗОО“, на страни бр. 7, партија 7, под редним бројем 3., „Кавези“ у колони „Карактеристике/састав“ у
делу спецификације који гласи „- комплетно израђен од нерђајућег челика – 1.4301(304)“, брише се
део текста „ – 1.4301(304)“.
Мења се део спецификације који гласи.“ –димензија 900 – 950 х 600 – 650 х 750 – 800 мм“ на начин да
сада гласи:“ –димензија: ширина 900 – 950 х висина 600 – 650 х дубина 750 – 800 мм“.
Брише се део спецификације који гласи: „- задњи панел кавеза се помера ради олакшаног
приступа животињи по потреби“,
Брише се део спецификације који гласи: „- на вратима мора бити мобилна посуда за
храну и воду, израђена од исте врсте материјала као и кавез, која омогућава
животињама коришћење на безбедан и нешкодљив начин“

Тачка 4.
У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Опрема за хватање, спашавање,
третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и пансион (шифра
ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО), од августа 2018. године, у поглављу „3. Спецификација у отвореном
поступку јавне набавке, шифра: ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО“, на страни бр. 7, партија 7, додаје се тачка
4. која гласи :

4.

Кавези

- комплетно израђен од нерђајућег
челика
- димензија ширина 450 - 500 х висина
450 - 500 х дубина 750 - 800 мм,
- затворен са три стране, предњи део,
врата – решетка,
- на мобилном оквиру са точковима,
- мора бити омогућено сигруно
затварање и отварање кавеза на
нешкодљив начин за животиње,

ком
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Тачка 5.
У поглављу „5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“ под тачком „5.2
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ“, брише се тачка „7. Изјава произвођача - да је понуђено добро
израђено од нерђајућег челика 1.4301 – 304 – само за партију 7“
Тачка 6.
У поглављу „7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“, на страни бр. 39, партија 7, под редним бројем 1., „када за
купање паса“ у колони „Опис“ у делу који гласи „- израђена од нерђајућег челика – 1.4301(304)“, брише
се део текста „ – 1.4301(304)“.
Тачка 7.
У поглављу „7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“, за партију 7, под редним бројем 2., „сто за третирање паса“, у
колони „Опис“, брише се део који гласи „ – Дужине 1350-1370 мм, ширине 610-630мм“, а додаје се
текст који гласи: „– Дужине 1280-1320 мм, ширине 580-620мм “
Брише се део који гласи: “ - основа 4 укрштене ноге(Х) са електро хидрауличним подизањем“ и „могуће подешавање висине од мин. 320 до 1000мм“, а додаје се текст: „- електро хидраулично
подизање путем ножних команди у минималном распону од 580 до 980 мм уз могућност нагиба
горње површине стола до 12°“.
Брише се део који гласи „- израђена од нерђајућег челика – 1.4301(304)“, уместо њега додаје се
„горњи део стола израђен од нерђајућег челика са одводом за течности“.
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Брише се део који гласи „- носивост стола 90-100 кг“, а уместо њега додаје се текст „- максимална
носивост 120 кг“.
Брише се део који гласи „- мора бити опремљен једном шипком за качење(нпр. машиница за
шишање, инфузија и сл.)“.
Мења се део који гласи „- испод површине стола омогућено качење трака за евентуалну
имобилизацију на мин. 4 места“ ,,тако да сада гласи „- испод површине стола омогућено качење
трака за евентуалну имобилизацију на мин. 10 места“.
Тачка 8.
У поглављу „7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“,, на страни бр. 40, партија 7, под редним бројем 3., „Кавези“ у
колони „Опис“ у делу спецификације који гласи „- комплетно израђен од нерђајућег челика –
1.4301(304)“, брише се део текста „ – 1.4301(304)“.
Мења се део који гласи.“ –димензија 900 – 950 х 600 – 650 х 750 – 800 мм“ на начин да сада гласи:
“ –димензија: ширина 900 – 950 х висина 600 – 650 х дубина 750 – 800 мм“.
Брише се део који гласи: „- задњи панел кавеза се помера ради олакшаног приступа
животињи по потреби“,
Брише се део спецификације који гласи: „- на вратима мора бити мобилна посуда за
храну и воду, израђена од исте врсте материјала као и кавез, која омогућава
животињама коришћење на безбедан и нешкодљив начин“
Тачка 9.
У конкурсној документацији за јавну набавку добара – Опрема за хватање, спашавање,
третман и стационарно смештање паса и мачака у прихватилиште и пансион (шифра
ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО), од августа 2018. године, у поглављу „7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на
страни бр. 41, партија 7, додаје се тачка 4. која гласи :

4.

Кавези

- комплетно израђен од нерђајућег
челика
- димензија ширина 450 - 500 х висина
450 - 500 х дубина 750 - 800 мм,
- затворен са три стране, предњи део,
врата – решетка,
- на мобилном оквиру са точковима,
- мора бити омогућено сигруно
затварање и отварање кавеза на
нешкодљив начин за животиње,

ком
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Тачка 10.
У вези са изменама и допунама IV Конкурсне документације, Наручилац ће сачинити
пречишћен текст IV Конкурсне документације.
Тачка 11.
У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку добара – Опрема за
ветеринарске амбуланте (шифра ОПОХС-Д-1/2018-ЗОО), од августа 2018. године, остаје
непромењена.
Тачка 12.
Ове измене и допуне IV Конкурсне документације, ступају на снагу даном доношења,
а Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, у складу са одредбом члана 63. Став 1. Закона о јаним набавкама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

3

