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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
На основу члана 63. Закона о Јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012) врши се 
измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, "БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ 
ЦЕВИ'' број 40/1.1.6.4/1 од датума 30.04.2014. године , објављена на порталу Управе за јавне 
набавке и интернет страници наручиоца www.gasruma.rs на следећи начин: 
 
1. Странa 17/29 конкурсне документације мењаjа  се страном у прилогу.  

Измена  на страни 17/29 конкурсне документације у делу означеном као „ВРСТА, 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА“ под називом „ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА“ односе се на стандард и материјал цеви. 
 

На основу члана 63. Закона о Јавним набавкама став  5. мења се и Позив за подношење 
понуда тачке 8. и 9. на  начин који следи: 

 Начин подношења понуде и рок:  
Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште са назнаком : 

''Понуда за Јавне набавке мале вредности брoj 40/1.1.6/1  БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ   -  

НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу: ЈП '' Гас-Рума'' ЈНА 136 Рума. На полеђини коверте назначити 

назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и печат на месту затварања понуде. 

Понуда се доставља најкасније до 16.05.2014. године до 12:00 сати, без обзира на начин 

доставе. Неблаговремено поднете понуде неће се разматрати и биће неотворене враћене 

понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Место, време и начин отварања понуда:  
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама 

наручиоца, у Руми, ЈНА 136, 16.05.2014. године у 12:30  сати. 

У циљу израде исправне понуде, понуђачи су дужни да своје понуде састављају у складу са 
извршеном изменом. 
 
Наручилац упућује извињење свим лицима која су до овог тренутка преузела конкурсну 
документацију. 
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 
 
 

1. ВРСТА ДОБРА 
Бешавне челичне цеви за гас 
 

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у 
поглављу Техничка спецификација. 
 

3. КВАЛИТЕТ 
У складу са захтевима из Техничке спецификације 
 

4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
Предметна испорука добара је једнократна испорука за потребе ЈП ''Гас-Рума'', Рума 
Количина добара дата је у обрасцу Структура цене. 
 

5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
Добра се испоручују отпремним документом на којима су специфицирани назив, 
количине и цене.Приликом испоруке добара наручиоцу се доставља техничка 
документација и атести (или друге потврде о контроли квалитета од стране 
овлашћених органа, ако је то прописима предвиђено), а све у складу општим 
техничким захтевима за израду и испоруку добара из конкурсне докунментације. 
Атести који прате испоруку добара треба да су у складу са EN 10204-3.1. 
Испорука се сматра завршеном када сачињен и обострано оверен Записник о                        
квантитативном и квалитативном пријему робе који се касније прилаже уз рачун и 
саставни  је део документације истог. 
Код појединачних цеви на основном материјалу на видном месту мора бити утиснута 
ознака у складу са API 5L/44. Уз испоруку обавезно доставити оригинални атест 
произвођача EN 10204-3.1, а у случају неслагања ознаке на цевима и атесту таква 
роба ће бити враћена и уговор раскинут. 

 
6. МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Место испоруке је на адреси наручиоца, складиште у улици ЈНА бр.136, 22400 Рума. 
 
 

 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
  
Опис: Челичне бешавне цеви за гас. 
 
Дужина цеви: појединачна дужина цеви ≥ 6м. 
 
Стандард: квалитет цеви треба да је по EN 10216-1 или API 5L/44 
 
Материјал цеви: P235 TR1 или L245 PSL1 
 
Уверење о контролисању (атест): у складу са EN 10204 – 3.1 
 
Напомена: копију атеста приложити за тражена добра. 
 


