Република Србија
ОШ „Краљ Александар I“
Горњи Милановац“
Дел. број:1683
Датум: 19.11.2019. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15), Комисија Наручиоца сачињава

III Измену конкурсне документације
за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне потребе , редни бр.
1.1.3

Комисија Наручиоца за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне
потребе, редни бр. 1.1.3, врши измену Конкурсне документације, тако што се мења део 2.
Документације, Техничка спецификација, врста, квалитет, количина и опис добара, Партија 3,
страна 6, код полица за инструменте, додаје да су димензије полица за инструменте 120 x50x25 цм
(висина), са једном преградом, a у свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 8 дана пре истека рока за
подношење понуда, рок за подношење неће бити продужаван, односно до 27.11.2019.године, до
12:00 часова.

НАПОМЕНА: Измењена страна чини саставни део Конкурсне документације.
Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне
документације.

3. Спецификација за ПАРТИЈУ 3 - Опрема за кабинет музичке културе-намештај
- Универ 18 мм
Катедра за наставника (количина-1)
- завршно обрађен АБС траком 2 мм
- Две фиоке

Конференцијска столица (количина 26)

-додатак за писање
- метална конструкција од елипсастих профила 30 x 15,
дебљине зида 1,5 мм
-седиште и наслон од буковог фурнира дебљине 12 мм,
-лакирани транспарент
* једнаког или бољег квалитета

Школска клупа (количина 2)

120 x 30 цм,
двосед
одговарајућег, стандардног квалитета
140x50x75 cm (висина), одговарајућег квалитета

Сто за електрични клавир (количина 1)
Касета са фиоком (количина 1)

Универ 18 мм, потребно је да има 1 касета, а испод тога
празан простор, одговарајућег квалитета

Полице за инструменте (количина 2)

Димензија 120x50x25 (висина), са једном преградом,
одговарајућег квалитета

4. Спецификација за ПАРТИЈУ 4 - Опрема за кабинет музичке културе
STAGG CL3200S
1.Дрвене клаве ( 3 комада)
Одговарајуће или боље.
2.Дрвене клаве мале (1.комад)

STAGG CL3200L-одговарајуће или боље

3.Нотатон 25S (10 комада)

7.Орфов инструментаријум (5 комада)

АД НОТА КЊАЖЕВАЦ,
Одговарајуће или боље.
STAGG
EGG MA S/RD Одговарајуће или боље
STAGG
ALM PL20 Одговарајуће или боље
STAGG
REC GER одговарајуће или боље
АД НОТА КЊАЖЕВАЦ одговарајуће или боље

8.Кахон (1комад)

STAGG CAJ 50 M N одговарујуће или боље

9.Електрични клавир (1 комад)

YAMAHA P125 B BLACK
Одговарајуће или боље
PROEL SPL 250
Одговарајуће или боље
ADAM HALL SKS 01 одговарајуће или боље

4.Звечке (5 комада)
5.Тарабукa ( 2 комада)
6.Блок флаута (30 комада)

10.Сталак за клавир ( 1 комад)
11.Сталак за клавијатуре (3 комада)

