ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности број 98/2020

Врста предмета:

Услуге

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

Предмет јавне набавке је набавка услуге сервисирања фискалних каса .
Назив и ознака из општег речника: Услуге одржавања и поправки
50000000-5.

Број и назив партије
Партија 1
Партија 2

Измена конкурсне
документације:

Назив и ознака из
општег речника
Сервисирање, одржавање и поправка
Услуге одржавања и поправки
фискалних каса Sharp ERA 237 и Sharp
50000000-5
ERA 457
Сервисирање, одржавање и поправка
Услуге одржавања и поправки
фискалних каса Euro 500 Handy и
50000000-5
Tronica CM 420
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019- др.закон), врши се измена
конкурсне документације на странама 36 од 50 и 38 од 50 у делу који се
односи на спецификацију за Партију 1 и за Партију 2 и то тако што се
Напомена која се односи на износ опредељен за неспецифицирана добра
премешта у табели тако да се сада сабира са ценом за сервисирање каса на
годишњем нивоу, а не на месечном, како је грешком било првобитно
предвиђено
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је припремити понуду на измењеним странама конкурсне
документације које се налазе у прилогу и биће објављена на Порталу јавних
набавки и на интернет страници наручиоца.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 98/2020

Страна 36 oд 50

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће
бити одбијена.
ПАРТИЈА 1- Услуга сервисирања, одржавања и поправке фискалних каса Sharp ERA
237 и Sharp ERA 457

Ред. бр.

А Услуге

Врста
фискалне касе

Број
каса

Цена услуге у
паушалном
износу на
месечном нивоу
за једну касу без
ПДВ-а

1

2

3

4

1.

ER-А 457 SF

27

2.

ER –A 237

15

Цена услуге у
паушалном
износу на
месечном нивоу
за једну касу са
ПДВ-ом

Укупно по
врсти касе
без ПДВ-а
(3х4)

Укупно по
врсти касе са
ПДВ-ом
(3х5)

5

6

7

3.

Укупна цена на месечном нивоу:

4.

Укупна цена на годишњем нивоу:
(Укупно на месечном нивоу) x12

5.

Напомена: Наручилац није у могућности да процени потребу
материјала и резервних делова, већ је извршио процену
потенцијалног износа опредељеног за неспецифицирана добра.
Понуђач је дужан да износ из колоне 6 сабере са понуђеним износом
из реда 4 ( Укупна цена на годишњем нивоу).

УКУПНО:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 98/2020

60.000,00

Страна 38 oд 50

ПАРТИЈА 2- Услуга сервисирања, одржавања и поправке фискалних каса Euro 500
Handy и Tronica CM 420

Ред. бр.

А Услуге

Врста фискалне
касе

Број
каса

Цена услуге у
паушалном
износу на
месечном нивоу
за једну касу без
ПДВ-а

1

2

3

4

1.

Euro 500 Handy

71

2.

Tronica CM 420

7

Цена услуге у
паушалном
износу на
месечном
нивоу за једну
касу са
ПДВ-ом

Укупно по
врсти касе
без ПДВ-а
(3х4)

Укупно по
врсти касе са
ПДВ-ом
(3х5)

5

6

7

3.

Укупна цена на месечном нивоу:

4.

Укупна цена на годишњем нивоу:
(Укупно на месечном нивоу) x12

5.

Напомена: Наручилац није у могућности да процени потребу
материјала и резервних делова, већ је извршио процену
потенцијалног износа опредељеног за неспецифицирана добра.
Понуђач је дужан да износ из колоне 6 сабере са понуђеним
износима.

УКУПНО:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 98/2020

60.000,00

