ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак јавнe набавкe број 32/2019

Врста предмета:

Добра

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

Набавкa репроматеријала за одржавање хидротехничких система.
Назив и ознака из општег речника јавних набавки:
Водоинсталатерски материјал 44115210-4.

Измена конкурсне
документације:

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Управа за заједничке послове републичких органа врши измену
конкурсне документације у делу поглавље III ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИКЕ тачка 9. Узорци добара и у Образцу спецификације
са структуром понуђене цене и то на странама: 5 од 59, 43 од 59, 45
од 59 и 46 од 59.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у
прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје
неизмењена.
Потребно је да уважите извршене измене Конкурсне
документације и понуду поднесете на измењеним странама.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 5 од 59
7. Неспецифирана добра
Уколико се укаже потреба за добрима која нису исказана у Обрасцу
специкацији са структуром понуђене цене, понуђач ће прибавити добра по посебном
захтеву Наручиоца. Плаћање добара извршиће се по приложеном рачуну који је увећан
за ±6% на име манипулативних трошкова, до износа који је определио Наручилац.
8.Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом израде и испоруке предметних добара
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017).
9. Узорци добара
Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке добара које нуди за ставке
из Образца спецификације са структуром понуђене цене под редним бројем: oд 171 до
174 са сертификатом произвођача добара, а за ставке под редним бројем од 201 до
205 и за ставку под редним бројем 220 са атестима акредитоване институције.
Добра под наведеним ставкама (oд 171 до 174, од 201 до 205 и за
ставку под редним бројем 220) морају бити испитана на притисак до 5 бара и
температуру до 80⁰С.
Узорци морају бити посебно паковани са назнаком „Узорци за јавну
набавку број 32/2019 чији је предмет набавка репроматеријала за одржавање
хидротехничких система“, који се налазе у прилогу и саставни су део понуде. На
полеђини мора бити назначен назив, адреса понуђача и контакт телефон.
Сви достављени узорци морају у свему задовољавати техничке
карактеристике дате у Обрасцу спецификације са структуром понуђене цене.
Понуда понуђача који не достави уз понуду све захтеване узорке добара
или достави узорке који не одговарају опису из спецификације, биће одбијена.
Узорци понуђача коме буде додељен уговор биће задржани до истека
рока важности уговора, а узорци осталих понуђача биће враћени на писмени захтев
понуђача након окончања поступка.

Страна 43 од 59

REMER или одговарајући
ЕК вентил никловани Ø1/2"-1/2"лоптасти
ком.
20
REMER или одговарајући
Батерије за умиваоник зидна једноручн
171. GROHE, IDEAL STANDARD или oдгов.
ком.
18
произведено у ЕУ
Батерије за умиваоник стојећа једноручна
172. са две цеви GROHE, IDEAL STANDARD
ком.
20
или oдгов. произведено у ЕУ
Батерије за умиваоник стојећа једноручна
173. са три цеви GROHE, IDEAL STANDARD
ком
20
или oдгов. произведено у ЕУ
Батерија за туш једноручна са телефон
174. тушем GROHE, IDEAL STANDARD или
ком.
10
oдгов. произведено у ЕУ
Напомена : Батерије које се нуде за ставке од 171 до 174 потребно је доставити сертификат произвођача добара да су
испитане на притисак до 5 бара и температуру до 80⁰С
175. Клизна шипка за туш
ком
5
170.

176.

Дозатор за течни сапун метални

ком

10

177.

Дозатор за сапун 0,35 lit "Vin"ABS бели
160×95×95 mm, UNIONCLEAN

ком

10

178.

Држач роло папирних убруса ростфрај

ком.

3

ком

20

ком

10

ком.

5

179.

180.

181.

Диспензер
"SUZA"ABS бели за 600
папирних убруса 290×295×120 mm,
UNIONCLEAN
TURBOMATIC феномат за сушење
руку,погон на сензор челик бели емајл
"SUZA"ABS бели 240×275×210 mm,
UNIONCLEAN
Канализациони сливник ø 50 вертикални
Peštan
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197.

Фланшна за грејач-обична ,прохромска

ком.

30

198.
199.

Капиларна цев за грејач бојлера
Дихтунг гумице за грејач бојлера

ком.
ком.

50
50

200.

Термостат радни и заштитни за бојлер

ком.

50

ком.

30

ком.

25

ком.

25

ком.

25

кпл.

20

ОПРЕМА У ТЕРМО БЛОКОВИМА
201.

202.

203.

204.
205.

Батерије за проточни бојлер једноручна
ROSAN или одговарајуће произвeдено у
ЕУ
Батерије за судоперу зидне једноручна
ROSAN или одговарајуће произвeдено у
ЕУ
Батерије за судоперу стојећа једноручна са
две цеви ROSAN или одговарајуће
произвeдено у ЕУ
Батерије за судоперу стојећа једноручна са
три цеви ROSAN или одговарајуће
произвeдено у ЕУ
Батерије за каду са туш цревом и ручицом

Напомена : Батерије које се нуде за ставке од 201 до 205 потребно је доставити атест акредитоване институције
да су испитане на притисак до 5 бара и температуру до 80⁰С
Главе за једноручне батерије ROSAN или
ком.
100
206.
одговарајуће произвeдено у ЕУ
207.

Шведска лула за зидну батерију 30 цм

ком.

2

208.

Ручица за једноручну батерију

ком.

5

209.

Сицеви за батерије Ø1/2"

ком.

10

210.

Перлатори за батерије унутрашњи
ROSAN или одговарајуће

ком.

50
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215.

Перлатори за батерије унутрашњи
ROSAN или одговарајуће
Перлатори за славине спољњи навој
ROSAN или одговарајуће
Вирбле са рукохватима за батерије
Вирбле за пропусне вентиле са ситним
навојем Ø1/2"
Вирбле за пропусне вентиле Ø1/2"

216.

Славина хладна вода једноручна за на зид

211.
212.
213.
214.

ком.

100

ком.

50

ком.
ком.

20

ком.

20

ком.

2

20

Славина са покретном лулом Ø1/2"
ком.
5
Славина са холедером Ø1/2"
ком.
10
Славина са холедером Ø3/4"
ком.
10
Стојећа славина за судоперу са тушем
220. ROSAN или одговарајуће произвeдено у
ком.
5
ЕУ
Напомена : Батерија која се нуди за ставку 220. потребно је доставити атест акредитоване институције да су испитане на притисак до 5 бара и
температуру до 80⁰С
221. Славина за веш машину - кугла
ком.
2
Сифони за судоперу једноделни
222.
ком.
30
флексибилни
Сифони за судоперу дводелни
223.
ком.
30
флексибилни
Сифони за судоперу дводелни
224. флексибилни са прикључком за машине
ком.
50
за судове
217.
218.
219.

225.

Сифон за судоперу са дробилицом

ком.

2

226.

Сифон гуме Ø50- 5/4", Ø50- 1",
Мрежица за сакупљање отпада за
судоперу rostfrei

ком

100

ком.

100

227.

