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СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
Број: 22/2018 - 1573
Датум: 17.05.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне бр. 1 за јавну набавку у отвореном поступку: Службена
и заштитна одећа, обућа и опрема (ЈНОП/27)

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку: Службена
одећа, обућа и опрема на странама 7 и 35 конкурнсе докумнтације ставка под
редним бројем 12 се избацује:
12. РЕСПИРАТОР SRPS EN 140, Сировински састав: полумаска, дупли филтер за
маску за органска испарења, неорганске гасове, амонијака, прашкова и димова,
подесив каиш око главе ергономска са подесивим и заобљеним ивицама.
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У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку: Службена
одећа, обућа и опрема на страни 29 конкурнсе докумнтације у моделу уговора
стоји:
Пре испоруке добара која је предмет овог Уговора, обавеза Продаваца је да
писменим путем обавести Купца о спремности добара за испоруку. Овлашћени
представник Купца ће, из количине која се испоручује, извршити узорковање
артикала, ради контроле усглашености предметних добара. Одговарајућа
лабараторија, акредитована за испитивање предметних добара, од стране
Акредитационог тела Србије (SRPS ISO/IEC 17025:2006), по избору Продавца,
извршиће испитивање изабраног узорка. Трошкове лабараторијског испитивања
сноси Продавац. Добра, која су предмет овог Уговора могу бити испоручена Купцу
само ако су, по закључку лабараторије, у складу са захтевима из члана 6. овог
уговора, односно техничком опису из прилога.
У случају да испитани узорци нису у складу са захтевима из члана 6. овог Уговора
односно техничком опису из прилога, Купац ће раскинути овај Уговор.
Купац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатно узорковање и
испитивање службене обуће која је предмет овог Уговора, као и право на несметани
приступ погону и постројењима за производњу службене обуће, код Продавца или
његових подизвођача, док је овај Уговор на снази.
Све трошкове квалитативног пријема сноси Продавац.

Мења се и гласи:
Пре испоруке добара која је предмет овог Уговора, обавеза Продаваца је да
писменим путем обавести Купца о спремности добара за испоруку. Овлашћени
представник Купца може из количине која се испоручује, извршити узорковање
артикала, ради контроле усглашености предметних добара. Одговарајућа
лабараторија, акредитована за испитивање предметних добара, од стране
Акредитационог тела Србије (SRPS ISO/IEC 17025:2006), по избору Продавца,
извршиће испитивање изабраног узорка. Трошкове лабараторијског испитивања
сноси Продавац. Добра, која су предмет овог Уговора могу бити испоручена Купцу
само ако су, по закључку лабараторије, у складу са захтевима из члана 6. овог
уговора, односно техничком опису из прилога.
У случају да испитани узорци нису у складу са захтевима из члана 6. овог Уговора
односно техничком опису из прилога, Купац ће раскинути овај Уговор.
Купац задржава право да у случају било какве сумње изврши додатно узорковање и
испитивање службене обуће која је предмет овог Уговора, као и право на несметани
приступ погону и постројењима за производњу службене обуће, код Продавца или
његових подизвођача, док је овај Уговор на снази.
Све трошкове квалитативног пријема сноси Продавац.

