
 

 

Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број:   86/9 
Датум: 20.11.2014.године 
 
Комисија за јавну набавку добара- Набавка комуналних контејнера од 1.1m3 и контејнера за селективно 
прикупљање отпада по партијама (Партија 1: Набавка комуналних контејнера од 1,1m3 Партија 2: 
Набавка контејнера за селективно сакупљање отпада), образована решењем бр.86/2 од 
31.10.2014.године ЈНОП 86/2014. 
                              Бор, 20.11.2014.године 

 
ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
за јавну набавку добара- Набавка комуналних контејнера од 1.1m3 и контејнера за селективно 
прикупљање отпада по партијама (Партија 1: Набавка комуналних контејнера од 1,1m3 Партија 2: 
Набавка контејнера за селективно сакупљање отпада) ЈНОП 86/2014. 
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.86/2 од 31.10.2014.године, у року предвиђеном за 
достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 
124/2012), у вези са јавним позивом за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара- 
Набавка комуналних контејнера од 1.1m3 и контејнера за селективно прикупљање отпада по партијама 
(Партија 1: Набавка комуналних контејнера од 1,1m3 Партија 2: Набавка контејнера за селективно 
сакупљање отпада), ЈНОП 86/2014, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну 
документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Мења се конкурсна документација и то: 
 

- ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
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Образац 4 
 
 

Друга измена  образаца СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
 

Набавка комуналних контејнера од 1.1m3 и контејнера за селективно прикупљање отпада по партијама 
 

- Контејнери треба да испуњавају следеће карактеристике: 
-  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОНТЕЈНЕРА 1100 ЛИТАРА 
 

   Запремина: 1100 l 

 Контејнер израђен у потпуности према стандарду  EN 840 -2  или  RAL - GZ 951/1  
   Број точкова: 4 ( 2 са кочницом) 

   Тип точка: пластични са пуном гумом пречника 200 mm 

   Поклопац: раван  

   4  ручке на бочним странама тела контејнера  

   Материјал: HDPE  нов  

   Тело контејнера: са глатком унутрашњом површином  и пргибом на предњем делу ради 
лакшег пражњења 

   Ознака произвођача: мора бити утиснута у тело контејнера са ознаком величине и тежине 
контејнера са стандардима 

 Налепнице црвено-беле боје, флуороесцентна на сва четри угла контејнера 
 
 
Понуђач треба да достави: 

 Каталог или извод из каталога произвођача са јасним увидом у карактеристике понуђеног 
производа, на српском језику (или преведено на српски језик од стране судског тумача) 

 Образац 8- УСАГЛАШЕНОСТ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

Сви докази (потврде) морају бити на српском језику ( преведени од судског тумача). 
   

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОНТЕЈНЕРА ЗА СЕЛЕКТИВНО ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДА 
 

  • Запремина: 1100 l 
• Контејнер израђен у потпуности према стандарду  EN 840 -2  или  RAL - GZ 951/1  
• Број точкова: 4 ( 2 са кочницом) 
• Тип точка: пластични са пуном гумом пречника 200 mm 
• Поклопац: раван  
• На поклопцу треба да буду два сферна (кружна) отвора за убацивање ПЕТ амбалаже 
• 4  ручке на бочним странама тела контејнера  
• Материјал: HDPE  нов  
• Тело контејнера: са глатком унутрашњом површином  и пргибом на предњем делу ради лакшег 

пражњења 
• Ознака произвођача: мора бити утиснута у тело контејнера са ознаком величине и тежине 

контејнера са стандардима 
• Налепнице црвено-беле боје, флуороесцентна на сва четри угла контејнера 
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Понуђач треба да достави: 

 Каталог или извод из каталога произвођача са јасним увидом у карактеристике понуђеног 
производа, на српском језику (или преведено на српски језик од стране судског тумача) 

 Образац 8- УСАГЛАШЕНОСТ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

Сви докази (потврде) морају бити на српском језику ( преведени од судског тумача). 

 

Место испоруке је седиште Наручиоца. 
 
Дана: _______________ 2014. год.                                            П О Н У Ђ А Ч 
Место:_______________ 
                                                                  М.П.         _______________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 
 


