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Број: ЈН МВ 4/2018
Дана: 07.04.2018.године
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавне набавке врши:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
Урбани мобилијар ЈН МВ 4/2018

У конкурсној документацији на странама 36 и 37 мења се:
Образац број 11 у делу:

КЛУПЕ БЕЗ НАСЛОНА
Пре измене гласи:"Клупе треба да буду без наслона јер је на тај начин могуће
седење са обе стране. Из тог разлога су погодне за локацију на којој ће бити
постављене. Ногаре клупе заједно са стопама за анкерисање треба да буде изливене
од сивог лива са украсним мотивима, фино обрушене, офарбане заштитном бојом за
метал за спољну употребу у три слоја. Ногаре клупе се фиксирају за подлогу на четири
тачке кроз отвор Ø 10мм на свакој стопи. Седиште клупе треба да буде од квалитетног
сушеног дрвета без чворова. Дрвене штафле треба да су фино обрађене, избрушене
са обореним горњим ивицама,радијус обарања је 10мм. Клупа треба да има укупно 8
дрвених штафли. Димензије 1 и 8 штафле су ширине 70мм а висине 40мм док су све
остале штафле димензија ширине 60мм а висине 40мм. Свака штафла се причврћује
са 4 поцинкована торбан шрафа 6x60мм са платнама и самокочивим матицама.
Штафле треба да су офарбане бојама на воденој бази за спољну употребу у 4 слоја.
На клупи се ради стабилности монтирају подупирачи испод седалног дела који су
израђени од цеви Ø18мм дужине 870мм. Исти се причвршћује са једне стране за сваку
металну страницу машинским шрафом 8x40мм,платном и самокочивом матицом а са
друге стране у средини седалног дела се заварују за пљоснати профил који је
причвршћен за штафле 2-7 са 6 столарских шрафова 40x3мм.
Димензије клупе су:
Дужина 1700мм ± 3мм
Ширина 530мм ± 3мм
Висина руконаслона 600мм ± 3мм
Технички цртеж на страни број 46"
Након имене гласи:“Клупе треба да буду без наслона јер је на тај начин могуће
седење са обе стране. Из тог разлога су погодне за локацију на којој ће бити
постављене. Ногаре клупе заједно са стопама за анкерисање треба да буде изливене
од сивог лива са украсним мотивима, фино обрушене, офарбане заштитном бојом за
метал за спољну употребу у три слоја. Ногаре клупе се фиксирају за подлогу на четири
тачке кроз отвор Ø 10мм на свакој стопи. Седиште клупе треба да буде од квалитетног
сушеног дрвета без чворова. Дрвене штафле треба да су фино обрађене, избрушене
са обореним горњим ивицама,радијус обарања је 10мм. Клупа треба да има укупно 8
дрвених штафли. Димензије 1 и 8 штафле су ширине 70мм а висине 40мм док су све

остале штафле димензија ширине 60мм а висине 40мм. Свака штафла се причврћује
са 2 поцинкована торбан шрафа 6x60мм са платнама и самокочивим матицама.
Штафле треба да су офарбане бојама на воденој бази за спољну употребу у 4 слоја.
На клупи се ради стабилности монтирају подупирачи испод седалног дела који су
израђени од цеви Ø18мм дужине 870мм. Исти се причвршћује са једне стране за сваку
металну страницу машинским шрафом 8x40мм,платном и самокочивом матицом а са
друге стране у средини седалног дела се заварују за флах који је причвршћен за
штафле са 6 столарских шрафова 40x3мм.
Димензије клупе су:
Дужина 1700мм ± 3мм
Ширина 530мм ± 3мм
Висина руконаслона 600мм ± 3мм
Дужина подупирачи 870мм ± 3мм
Технички цртеж на страни број 46“

КАНТЕ ЗА ОТПАТКЕ
Пре измене гласи:“Канта за отпатке треба да има класичан облик са конструкцијом
од црног лима пљоснатог профила димензија 3x50мм. Канта је изнутра обложена са
експондираном мрежом. Причвршћивање је на ливени стуб пуног пресека чија је
висина 1010мм, пречника Ø60мм са декоративним држачем од ливеног гвожђа. Стуб
се фиксира за подлогу на три тачке на стопи за анкерисање чији је пречник 250мм.
Отвор на стопи за фиксирање за подлогу је пречника 10мм. Канта треба да је стабилна
и издржљива. Комплет канту и стуб офарбати заштитном бојом за метал за спољну
употребу у три слоја.
Димензија канте су:
Висина стуба 1010мм ± 3мм
Висина канте 410мм ± 3мм
Пречник канте 280мм ± 3мм
Технички цртеж на страни број 47“
Након имене гласи:“Канта за отпатке треба да има класичан облик са конструкцијом
од црног лима дебљине=3мм. Канта је изнутра обложена са експондираном мрежом.
Причвршћивање је на ливени стуб пуног пресека чија је висина 1010мм, пречника
Ø60мм са декоративним држачем. Стуб се фиксира за подлогу на три тачке на стопи
за анкерисање чији је пречник 250мм. Отвор на стопи за фиксирање за подлогу је
пречника 10мм. Канта треба да је стабилна и издржљива. Комплет канту и стуб
офарбати заштитном бојом за метал за спољну употребу у три слоја.
Димензија канте су:
Висина стуба 1010мм ± 3мм
Висина канте 410мм ± 3мм
Пречник канте 280мм ± 3мм
Технички цртеж на страни број 47“
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