ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки поступак – јавна набавка број 156/2016

Врста предмета:

Радови

Природа и обим радова и
основна
обележја
радова,
место
извршења
радова,
ознака
из
класификације
делатности, односно назив и
ознака из општег речника
набавке:

Предмет јавне набавке је извођење радова и опремање АП
Рајетићи - Извор.
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински
радови и 39200000-4 Производи за унутрашње опремање.

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у
обрасцу спецификације, Партија 2 – Набавка и испорука ИТ
опреме и опреме за видео надзор, на страни 177 од 187
недостаје место за потпис и место за печат.
Потребно је да понуђачи доставе понуду на измењеној
страни Обрасца спецификације који се налази у
прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 177 oд 187

пос.
1
21

Опис радова

J.мере

Количина

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)

2

3

4

5

6

7

8

ком

6,00

ком

2,00

ком

2,00

ПОС 21
Уљани радијатор снаге 2,0 kW
Обрачун по комаду
ПОС 22
Купатилска грејалица са једним инфрацрвеним грејачем
у прохромској шкољки, снаге 1,0 kW
Обрачун по комаду
ПОС 24
Eлектрични сушач за пешкире димензија ~60х140цм,
снаге 1,0 kW
Обрачун по комаду

22

23

УКУПНО :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

НАМЕШТАЈ, КЛИМЕ, ПЕЋИ УКУПНО II [дин] :

* НАПОМЕНА: У прилогу диспозиција опреме по контејнерима
I

без ПДВ-а

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
IT опрема и видео надзор

са ПДВ-ом

II Намештај, клима уређаји и пећи
УКУПНО ПАРТИЈА 2 [дин]:
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ПП 156/2016

октобар 2016

