ИЗМЕНА 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:

Отворени поступак – јавна набавка број 123/2018

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 je извођење радова у делу
објекта у улици Кнеза Милоша 20
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7
Грађевински радови.

Измена конкурсне
документације:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена и допуна конкурсне
документације која се односи на спецификацију са
структуром понуђене цене из поглавља VI Образац
спецификација са структуром понуђене цене на страни
50 од 77 позиције VII/9 (Подополагачки радови) и то:
уместо:.... теписон типа „Grillon attach“ како је наведено
у Спецификацији, треба да стоји : ....теписон типа
„attach“ произвођача „Girllon” (или одговарајуће истих
техничких карактеристика), боја по избору наручиоца.
Наручилац ће прихватити средства финансијског
обезбеђења као и остале доказе које су заинтересована
лица прибавила у односу са првобитни рок отварања
понуда.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.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.

Страна 50 од 77

Поз.

Опис радова

1

2

Позиција обухвата брушење и лакирање соклених паркет
лајсни, као и померање намештаја и опреме и поновно
постављање након лакирања паркета.
Обрачун по м2 лакиране површине.
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Набавка испорука и уградња храстових сокли х=8цм (са
лакирањем).
Обрачун по м1.
Набавка испорука и уградња винер лајсни (са лакирањем).
Обрачун по м1.
Делимична поправка терацо пода у ходницима,просецање
и обијање напрслог и пол9омњеног тераца,скупљање шута
и израда новог тераца по изгледу на постојећи.
Обрачун по м2.
Демонтажа постојећег теписона из ходника и дела
степеништа, са чишћењем подлоге хемијским и
механичким путем
Обрачун по м2.
Набавка и испорука теписон типа „attach“ произвођача
„Girllon” (или одговарајуће истих техничких
карактеристика), боја по избору наручиоца.
Обрачун по м2.
Уградња теписонау ходницима (од зида до зида), са
кројењем и лехљењем за подлогу
Обрачун по м2.

Управа за заједничке послове републичких органа
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Јединична
Јединична
Јед.мере Количина цена без
цена са ПДВПДВ-а
ом
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1170,00

м1

250,00
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40,00
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620,00
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700,00
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550,00

јул-2018
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Укупно без
ПДВ-а
(4х5)

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
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