
Измена тендерске документације за набавку мале вредности – боја и 
лакова, бр. 28 – 01/2014. 

 

Исправка се односи на појашњење паковања боја и лакова које дати у Табели 1, ст. 3 
и 4  тендерске документације.,  и додатне услове за исправност понуде наведених и у 

тачки 9.  на страни 11 и 12/28 тендерске документације. 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

За потребе МГСИ - Дирекције за водне путеве потребно је извршити испоруку наведене робе 
траженим количинама . 

   Табела 1 

р.б. назив робе ЈМ количина 

1 Уљана боја за метал - бела фарба кг 60 

2 
Уљана боја за метал - црвена фарба- „Зоралукс 3720“  

или одговарајуће 
кг 12 

3 
Уљана боја за метал - зелена фарба – светла „Тесарол 

16“ или одговарајућа 
кг 12 

4 Уљана боја за метал -зелена фарба - тамна кг 48 

5 Уљана боја за метал - црна фарба кг 60 

6 Уљана боја за метал - сива фарба кг 24 

7 Уљана боја за метал - жута фарба кг 12 

8 Разређивач уљани литар 30 

9 Вошпрајмер литар 15 

10 Разређивач за вошпрајмер литар 5 

11 Уљана боја за метал - основна фарба - сива кг 12 

12 Четка за фарбање 70 мм ком 30 

13 Дршка за ваљак 10 цм ком 20 



14 Четка за фарбање 20 мм ком 20 

15 Челична четка - петоредна ком 10 

16 Челична четка за брусилицу ком 20 

17 Креп трака 20мм/40мм ком 10 

18 Шмиргл папир за дрво (табак) П-80 ком 10 

19 Шмиргл папир за дрво (табак) П-100 ком 10 

20 Заштитни најлон дебљи м2 40 

21 Премаз за дрво садолин кг 15 

       
• Неопходно је  да паковање боја , без обзира како су декларисана ( у литрима или 

килограмима ) не прелазе тежину од 1 кг нето. Није дозвољено испоручивати тражену робу 
за ставке 1,2,3,4,5,6,7, и 21  у паковањима од 3, 5 кг, или у кантама веће запремине. 
 

• Неопходно је при подношењу понуда  доставити узорке боја за ставку 2 - Уљана боја за 
метал - црвена фарба- „Зоралукс 3720“  или одговарајуће и за ставку 3 - Уљана боја за 
метал - зелена фарба – светла „Тесарол 16“ или одговарајућа. Понуда која не буде имала 
тражене узорке сматраће се неприхватљивом и као таква неће бити разматрана. 

9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 9.4. Узорци  

Понуђач је дужан да при подношењу понуда достави  узорке за  узорке боја за ставку 2 - 
Уљана боја за метал - црвена фарба- „Зоралукс 3720“  или одговарајуће и за ставку 3 - Уљана боја 
за метал - зелена фарба – светла „Тесарол 16“ или одговарајућа. Понуда која не буде имала тражене 
узорке сматраће се неприхватљивом и као таква неће бити разматрана.     
9.5. Паковање боја и лакова   

Неопходно је  да паковање боја , без обзира како су декларисана ( у литрима или килограмима ) не 
прелазе тежину од 1 кг нето. Није дозвољено испоручивати тражену робу за ставке 1,2,3,4,5,6,7, и 
21  у паковањима од 3, 5 кг, или у кантама веће запремине 

 

                                                                                Комисија за јавну набавку  


