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:
Врста предмета:
Опис предмета набавке,
назив и ознака из општег
речника набавке:

Измена конкурсне
документације:

Отворени поступак – јавна набавка број 48/2018
Радови
Предмет јавне набавке je извођење грађевинско
занатских радова на објекту у улици Ресавска 24.
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7
Грађевински радови.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације на
страни 53 од 74 и 55 од 74 ,у обрасцу Спецификација
са структуром понуђене цене.
У табели, у делу Хлађење, под редним бројем 1.3 треба
да стоји: “Дужина бакарних цеви на првом спрату за
мулти сплит системе је 100м, а за сингл јединицу је
8м. Дебљина бакра цеви 10 је 0,9мм, а за цеви 6
је 0,76мм. Изолација цеви је од пенасте гуме
(негорива), а дебљина је 9мм за цев 10 и 6 мм.
Цеви за кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и дужине
80м.“
У табели, у делу Хлађење, под редним бројем 2.3 треба
да стоји: “Дужина бакарних цеви на другом

спрату за мулти сплит системе је 110м. Дебљина
бакра цеви 10 је 0,9мм, а за цеви 6 је 0,76мм.
Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а
дебљина је 9мм за цев 10 и 6 мм. Цеви за
кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и дужине
7м.“
Потребно је припремити понуду на измењеним
странама конкурсне документације које се налазе у
прилогу и биће објављене на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца.
Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 53 од 74
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације, јединичну и укупну цену,са и без ПДВ-а.
Укупна цена без
Јед.
Jед.цена са ПДВОпис радова
Количина
Jед.цена без ПДВ-а
ПДВ-а
мере
ом
(4х5)

Поз.
1

2

III

3

4

5

ХЛАЂЕЊЕ

Извођач радова је обавезан да врши рeдoвaн сeрвис уграђених нових клима за време гаратног рока.
1
1.1

Први спрат
Набавка и уградња мултисплит сплит ситема,
фреон 410А ("Panasonic","LG":,"Toshiba") Уградња
обухвата монтажу(јединица,сав потрошни и помоћни
материјал,вакумирање, допуну гаса, подешавање
параметара и пуштање у рад, и др.)
MU3M19, Qh=5,3kW
MU5M30, Qh=8,8kW

1.2

1.3

1.4

1.5

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.
ком.

4,00
2,00

м

108,00

ком.
ком.

1,00
1,00

Набавка и уградња јединице расхладног
капацитета 12000 btu
PM12SP
PM07SP
Набавка и уградња изоловане бакарне
инсталације. Дужина бакарних цеви на првом
спрату за мулти сплит системе је 100м, а за сингл
јединицу је 8м. Дебљина бакра цеви 10 је 0,9мм, а
за цеви 6 је 0,76мм. Изолација цеви је од пенасте
гуме (негорива), а дебљина је 9мм за цев 10 и 6
мм. Цеви за кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и
дужине 80м
Обрачун по м
Монтажа уређаја
Система М30
Система М19
Набавка и уградња носача спољне јединице
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6

7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 55 од 74

Поз.
1

2.3

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Jед.цена без ПДВ-а

Jед.цена са ПДВом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)

2

3

4

5

6

7

8

Набавка и уградња изоловане бакарне
инсталације. Дужина бакарних цеви на другом
спрату за мулти сплит системе је 110м. Дебљина
бакра цеви 10 је 0,9мм, а за цеви 6 је 0,76мм.
Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а
дебљина је 9мм за цев 10 и 6 мм. Цеви за
кондезат су дебелозиде PVC, NO20 и дужине 7м.
Обрачун по м1
Електро комуникациони кабал

м

110,00

2.4

5x1.5mm2
Монтажа уређаја

м

125,00

2.5

MU5M30

ком.

1,00

MU3M19
Набавка и уградња носача спољне јединице

ком.

1,00

2.6

ком.
ком.

1,00
1,00

2.7

Обрачун по пару
Обрачун по пару
Пробијање отвора кроз зид

ком.
паушал

10,00
1,00

паушал

1,00

2.8
2.9

за све величине
Припремно завршни радови
Израда пројекта изведеног стања за први и други
спрат

Укупно за други спрат

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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