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Матични број: 07329733 

Регистарски број: 04407329733 
Шифра делатности: 3600 

ПИБ: 101610884 

Текући рачун: 150-6570-22 

 

  34240 Кнић, Кнић бб • e-mail:  office@komunalacknic.rs  • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116; 
                                          Tel/reklamacije: 0800034035 •   www.komunalacknic.rs                             

 

Датум : 24.01.2020.год. 

Број :    71-01/2020 

 

Предмет: Измена 2 конкурсне документације 

Веза:  Конкурсна документација за јавну набавку бр. МВ-05/2020 КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ 

АГРЕГАТ 
 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), наручилац ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кнић врши измену конкурсне документације за јавну 

набавку бр. МВ-05/2020, КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ, зав.бр. 57-01/2020 од 20.01.2020.год. на 

следећи начин: 

 

I Мења се Образац V конкурсне документације који је гласио: 

Образац V 

 

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА  ЛИСТОМ  ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ 

ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ 

 
КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ 

Јавна набавка бр. МВ 05/2020 

 

Редни 

бр. 
Назив партије / позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена (без 

ПДВ-а) 

Динара 

Укупна цена 

(без ПДВ-а) 

Динара 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ 

Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5мм 

1.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-31,5 мм 
т 550   

Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм 

2.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-63 мм 
т 6.100   

2.2 
Камени агрегат фракције од 4 до 

8мм 
т 400   

 

Крајње одредиште испоруке: Наручилац ће 

приликом достављања поруџбенице 

испоручиоцу добара определити место 

испоруке добара на територии општине Кнић. 

(Кнић, Топоница, Гружа). 
 

УКУПНО :    

ПДВ ___ %   

УКУПНО са ПДВ-ом :    
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Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких 

спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.  

 

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке 

који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача: 

 

Редни 

бр. 
Назив партије / позиције Тип/фабричка ознака 

Назив и адреса 

произвођача 

1 2 3 4 

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ 

Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5 мм 

1.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-31,5 мм 
  

Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм 

2.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-63 мм 
  

Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8мм 

2.2 
Камени дробљени агрегат фракција 

од 4 до 8мм 
  

 

Партија 1, партија 2, партија 3 : КАМЕНИ АГРЕГАТ ДРОБЉЕНИ гранулације 

: 

0-31,5 мм  и 0-63 мм, фракција од 4 до 8mm 
 

 Предмет испоруке 

Предмет испоруке је произведен, утоварен и транспортован дробљени камени агрегат, 

подобан за израду доњих носећих механичких стабилизованих (тампонских) слојева 

коловозних конструкција, за гранулације неведене у Листи захтева, испоручен на територии 

општине Кнић. (Кнић, Топоница, Гружа). 

 

Испорука је сукцесивна (по указаној потреби – на захтев наручиоца) током периода трајања 

уговора. 

Испоручени камени агрегат мора бити без садржаја штетних састојака, грудви глине, траве, 

корења од растиња и камених самаца, отпоран на дејство мраза. 

 

 Пратећа документација : 

 Понуђач је обавезан да уз понуду, у циљу доказа квалитета понуђеног материјала, а касније 

уз сваку испоруку, наручиоцу достави Извештај о техничким својствима дробљеног 

агрегата, са оценом могућности употребе за израду доњих носећих механичких 

стабилизованих (тампонских) слојева коловозних конструкција, према СРПС 

стандардима, издат од стране за то овлашћење установе. 

 

Извештај мора да садржи: 

 

1. Минералошко-петролошку анализу агрегата (СРПС Б.Б8.004) 

2. Физичка својства агрегата (СРПС ИСО 6782, СРПС ИСО 6783) 
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3. Механичка својства агрегата  (СРПС Б.Б8.045) 

4. Карактеристике постојаности (СРПС ЕН 1367-2) 

5. Карактеристике зрна  (СРПС Б.Б8.037, СРПС ЕН 933-4) 

6. Карактеристике гранулометријског састава (СРПС ЕН 933-1,  СРПС Б.Б8.036) 

7. Садржај штетних састојака (СРПС Б.Б8.038, СРПС Б.Б8.039) 

8. Постојаност агрегата према дејству мраза 

9. Конструктивне карактеристике (СРПС У.Б1.038, СРПС ЕН 13286-47) 

 

Место и датум: 

М.П. 

потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

Образац V, V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА  ЛИСТОМ  ЦЕНА И ПОДАЦИМА О 

РОБИ КОЈИ ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ 

 

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ 

Јавна набавка бр. МВ 05/2020 

              

      сада гласи: 

Образац V 

 

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА  ЛИСТОМ  ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ 

ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ 

 

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ 

Јавна набавка бр. МВ 05/2020 

 

Редни 

бр. 
Назив партије / позиције 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена (без 

ПДВ-а) 

Динара 

Укупна цена 

(без ПДВ-а) 

Динара 

1 2 3 4 5 6 (4x5) 

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ 

Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5мм 

1.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-31,5 мм 
т 3.200   

Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм 

2.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-63 мм 
т 2.170   

Партија 3 – Камени агрегат фракције 4-8мм 

3.1 
Камени агрегат фракције од 4 до 

8мм 
т 960   

Крајње одредиште испоруке: Наручилац ће 

приликом достављања поруџбенице 

испоручиоцу добара определити место 

испоруке добара на територии општине Кнић. 

(Кнић, Топоница, Гружа). 
 

УКУПНО :    

ПДВ ___ %   

УКУПНО са ПДВ-ом :    
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Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких 

спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.  

 

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке 

који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача: 

 

Редни 

бр. 
Назив партије / позиције Тип/фабричка ознака 

Назив и адреса 

произвођача 

1 2 3 4 

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ 

Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31,5 мм 

1.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-31,5 мм 
  

Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм 

2.1 
Камени дробљени агрегат 

гранулације 0-63 мм 
  

Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8мм 

3.1 
Камени дробљени агрегат фракција 

од 4 до 8мм 
  

 
 

Партија 1, партија 2, партија 3 : КАМЕНИ АГРЕГАТ ДРОБЉЕНИ гранулације 

: 0-31,5 мм  и 0-63 мм, фракција од 4 до 8мм 
 

 Предмет испоруке 

Предмет испоруке је произведен, утоварен и транспортован дробљени камени агрегат, 

подобан за израду доњих носећих механичких стабилизованих (тампонских) слојева 

коловозних конструкција, за гранулације неведене у Листи захтева, испоручен на територии 

општине Кнић. (Кнић, Топоница, Гружа). 

 

Испорука је сукцесивна (по указаној потреби – на захтев наручиоца) током периода трајања 

уговора. 

Испоручени камени агрегат мора бити без садржаја штетних састојака, грудви глине, траве, 

корења од растиња и камених самаца, отпоран на дејство мраза. 

 

 Пратећа документација : 

 Понуђач је обавезан да уз понуду, у циљу доказа квалитета понуђеног материјала, а касније 

уз сваку испоруку, наручиоцу достави Извештај о техничким својствима дробљеног 

агрегата, са оценом могућности употребе за израду доњих носећих механичких 

стабилизованих (тампонских) слојева коловозних конструкција, према СРПС 

стандардима, издат од стране за то овлашћење установе. 

 

Извештај мора да садржи: 

 

10. Минералошко-петролошку анализу агрегата (СРПС Б.Б8.004) 

11. Физичка својства агрегата (СРПС ИСО 6782, СРПС ИСО 6783) 

12. Механичка својства агрегата  (СРПС Б.Б8.045) 
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13. Карактеристике постојаности (СРПС ЕН 1367-2) 

14. Карактеристике зрна  (СРПС Б.Б8.037, СРПС ЕН 933-4) 

15. Карактеристике гранулометријског састава (СРПС ЕН 933-1,  СРПС Б.Б8.036) 

16. Садржај штетних састојака (СРПС Б.Б8.038, СРПС Б.Б8.039) 

17. Постојаност агрегата према дејству мраза 

18. Конструктивне карактеристике (СРПС У.Б1.038, СРПС ЕН 13286-47) 

 

II Meња се рок за достављање понуда и отварање понуда који је гласио: 

 

           Рок за  достављање понуд и отварање понуда  

сада гласи: 
 

Рок за достављање понуда закључно са  29.01.2020. године,   до      14,00 часова 
Датум отварања понуда                          29.01.2020. године,   у        15,30 часова 

 

 

 

 

 

 ЈКП ,,КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ 

             Комисија за јавне набавке 

Рок за достављање понуда закључно са  28.01.2020. године,   до      14,00 часова 
Датум отварања понуда                          28.01.2020. године,   у        15,30 часова 


