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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 110/2019 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Набавка одржавања и отклањања кварова клизних врата,  

рампи и капија. 
 

Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге одржавања и 

поправки. 
 

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 у  

Спецификацији обрасца понуде са структуром понуђене цене 

конкурсне документације и то на странама 29,30,31 и 32 од 46. 

1. С обзиром, да објекат у Лацковићевој 10 није више у употреби, у 

свим ставкама Спецификације конкурсне документације, као и у 

Табели ,,Списак опреме” где се поменути објекат наводи, адреса истог 

се брише, те наведени објекат неће бити место пружања предметне 

услуге. 

2. На страни 29 од 46 Спецификације конкурсне документације у 

табели ,,Списак опреме”, ставка под редним бројем 16, колона - 

Произвођач и тип уређаја, назив NICE се брише и замењује називом 

BFT.  

Измена конкурсне докуметације биће објављенa на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца. 

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.  

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 

 
 

 

http://www.uzzpro.gov.rs/
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације 

 
СПИСАК ОПРЕМЕ 
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А. СЕРВИС АУТОМАТСКИХ КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ 

(врши се по потреби на позив Наручиоца) 
 

 I  СЕРВИС АУТОМАТСКИХ КЛИЗНИХ ВРАТА  (по потреби) 

Немањина 22-26 двокрилна 2 комада;Бирчанинова 6 двокрилна 2 комада;Бул. Михаила Пупина 2 

двокрилна 2 комада и једнокрилна 1 комад; Андрићев венац 1 двокрилна 1 комад Булевар Краља 

Александра 84 2 комада 
У цену услуге морају да буду урачунати све демонтаже, целог уређаја или појединих делова који се поправљају и 

поновне монтаже, превоз до и од радионице, набавка резервног дела,монтажа резервног дела и тсл., сво припремно и 

завршно време интервенције. Интервенција мора да буде  по систему кључ у руке. 
 

Ред. 

бр. 
Назив 

Јед. 

мере 

Количин

а 

Јединичн

а 

Цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а Цена са 

ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Сервис обухвата следеће радове: 

 

- општи преглед стања аутоматских клизних врата, 

- чишћење електромотора од наталоженог праха четкица, 

- чишћење горње и доње стазе клизне шине од прашине и других нечистоћа, 

- преглед колица покретних крила, 

- преглед и чишћење доњих и горњих точкова , 

- подешавање зазора горњих точкова колица, 

- провера затегнутости зупчастих каишева, 

- провера затегнутости вијчаних спојева и подешавање крила аутоматских клизних врата, 

- провера стања акумулаторских батерија, 

- провера функције електричне браве и механичке деблокаде, 

- провера рада фотоћелија са чишћењем оптике, 

провера рада радара,чишћење оптике и подешавање радарског снопа. 

Ia. Сервис двокрилних клизних врата ком. 1   

Iб. Сервис једнокрилних клизних врата ком. 1   

I.  Сервис                                                                                                                

УКУПНО : 
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II   СЕРВИС КАПИЈА (по потреби) 

Немањина 22-26 двокрилнe заокретне 2 комада, једнокрилне заокретне 1 комад;Немањина 

11 двокрилнe заокретне 3 комада; Ужичка 11 двокрилна заокретна 1 комад; Ужичка 23 

двокрилна заокретна 1 комад; Ужичка 21 двокрилна заокретна 1 комад; Толстојева 2а 

двокрилна заокретна 1 комад; Смедерево двокрилна заокретна 1 комад; Кнеза Милоша 20 

двокрилна заокретна 1 комад; Конављанска клизна капија 2 комада   

У цену услуге морају да буду урачунати све демонтаже, целог уређаја или појединих делова 

који се поправљају и поновне монтаже, превоз до и од радионице, набавка резервног дела,монтажа 

резервног дела и тсл., сво припремно и завршно време интервенције. Интервенција мора да буде  по 

систему кључ у руке. 

 

Ред. 

бр. 
Назив 

Јердиниц

а 

мере 

Коли- 

чина 

Јед. 

Цена без 

ПДВ-а 

Јединичн

а Цена са 

ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2. 

Сервис обухвата следеће радове: 

- општи преглед стања крила капије, 

- преглед електромоторног погона и нивоа уља у њему, 

- подмазивање клизајућих делова моторног погона, 

- подмазивање шарки крила капије, 

- провера затегнутости вијчаних спојева, 

- провера заварених спојева, 

- провера функције електричне браве и механичке деблокаде, 

- провера рада фотоћелија са чишћењем оптике и 

   -провера рада даљинских управљача и стања батерија у њима 

IIа.  сервис једнокрилне заокретне капије ком. 1   

IIб.  сервис двокрилнe заокретне капије ком. 1   

IIв.  сервис клизне капије ком. 1   

II.  Сервис                                                                                               

УКУПНО: 
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III   СЕРВИС РАМПИ (по потреби) 

Немањина 22-26 - 3 комада; Немањина 11- 1 комад; Омладинских бригада 1- 2 комада; 

Мике Аласа 14 – 1 комад; Дечанска 8 – 1 комад; Андрићев венац 1- 2 комада; Кнеза 

Милоша 20 – 1 комад;Толстојева 2 а – 1 комад 

У цену услуге морају да буду урачунати све демонтаже, целог уређаја или појединих 

делова који се поправљају и поновне монтаже, превоз до и од радионице, набавка резервног 

дела,монтажа резервног дела и тсл., сво припремно и завршно време интервенције. Интервенција 

мора да буде  по систему кључ у руке. 
 

Ред. 

бр. Назив 
Јердиница 

мере 

Коли- 

чина 

Јед. 

Цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

Цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 

 

3. 

  Сервис обухвата следеће радове: 

- општи преглед стања рампе, 

- преглед електромоторног погона и нивоа уља у њему, 

- подмазивање клизајућих делова моторног погона 

- провера затегнутости вијчаних спојева, 

- провера заварених спојева, 

- провера рада фотоћелија са чишћењем оптике и 

   -провера рада даљинских управљача и стања батерија у њима 

III. Сервис рампи ком. 1   

 

IV   СЕРВИС ГАРАЖНИХ ВРАТА (по потреби) 

Немањина 22-26 - 1 комад; Конављанска - 4 комада; Бул. краља Александра 15 – 1 комад; Бул. 

Михаила Пупина - 1 комад 

У цену услуге морају да буду урачунати све демонтаже, целог уређаја или појединих делова који се 

поправљају и поновне монтаже, превоз до и од радионице, набавка резервног дела,монтажа 

резервног дела и тсл., сво припремно и завршно време интервенције. Интервенција мора да буде  по 

систему кључ у руке. 

 
Ред. 

бр. Назив 
Јердиница 

мере 

Коли- 

чина 

Јед. 

Цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

Цена са 

ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 

 

4. 

Редован сервис обухвата следеће радове: 

- општи преглед стања врата, 

- провера затегнутости сајли, 

- провера шарки и точкића, 

- чишћење и подмазивање вођица, 

- провера рада фотоћелија са чишћењем оптике и 

- преглед електромоторног погона 

   - провера торзионих опруга са дотезањем по потреби 

 IV.  Сервис гаражних врата ком. 1   

УКУПНО ПОД  „A“ (I+II+III+ IV) :   
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Б. УСЛУГА ПОПРАВКЕ АУТОМАТСКИХ КЛИЗНИХ ВРАТА, КАПИЈА И РАМПИ 

(врши се по потреби на позив Наручиоца) 
У цену услуге морају да буду урачунати све демонтаже, целог уређаја или појединих делова који се 

поправљају и поновне монтаже, превоз до и од радионице, набавка резервног дела,монтажа резервног дела и 

тсл., сво припремно и завршно време интервенције. Интервенција мора да буде  по систему кључ у руке. 
 

Ред. 

бр. 
Назив 

Јердиница 

мере 

Коли- 

чина 

Јед. 

Цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

Цена са 

ПДВ-ом 

 
1 2 3 4 5 6 

 

 I  УСЛУГА ПОПРАВКЕ АУТОМАТСКИХ КЛИЗНИХ ВРАТА 

1. 

- Замена електромотора са редуктором, 

оптокаплером и управљачком аутоматиком, 
ком. 1   

- Замена точкића на колицима крила 

аутоматских клизних врата 
ком. 1   

- Замена пара колица по једном крилу, пар 1   

- Замена зупчастик каишева ком.  1   

- Замена акумулаторских батерија, ком.  1   

- По потреби замена електричне браве ком.  1   

- По потреби замена ручне деблокаде ком.  1   

- Сва неопходна штеловања и провере која су 

наведена за редован сервис 
ком. 1   

- Замена профила на крилу аутоматских 

клизних врата услед механичких оштећења 
ком. 1   

- Замена електронске плоче управљања ком. 1   

- Замена стакла  м2 1   

- Замена фотоћелије ком. 1   

- Замена радара ком. 1   

- Замена регулатора  режима рада ком. 1   

Укупно за I:   

II  УСЛУГА ПОПРАВКE  КАПИЈА 

2. 

- Замена електромоторног погона за крило 

капије 
ком. 1   

- Замена управљачке аутоматике по потреби ком. 1   

- Замена сигналне трепћуће лампе ком. 1   

- Замена даљинских управљача ком. 1   

- Замена зупчасте летве м 1   

- Замена  фотоћелија кпл. 1   

- Замена точкића на клизној капији ком. 1   

- Замена горњег вођења на клизној капији ком. 1   

- По потреби замена електричне браве ком.  1   

- Замена кондензатора мотора ком.  1   

- Замена осигурача у мотору ком.  1   

- Замена зупчаника електромоторног погона 

капије 
ком. 1   

- Замена статора електромоторног погона капије ком. 1   

- Замена ротора електромоторног погона капије ком. 1   

- Сва неопходна штеловања,подмазивања и 

провере која су наведена за редован сервис 
ком. 1   

- Браварски  радови (замена шарки, неопходна 

варења на оштећеним елементима 

конструкције и тсл. 

н/ч      1   

Укупно за II:   
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Ред. 

бр. 
Назив 

Јердиница 

мере 

Коли- 

чина 

Јед. 

Цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

Цена са 

ПДВ-ом 

 
1 2 3 4 5 6 

 

 III  УСЛУГА ПОПРАВКE РАМПИ 

3. 

- Замена електромоторног погона за штап рампе ком. 1   

- Замена хаварисаног носача штапа рампе ком. 1   

- Замена штапа рампе ком. 1   

- Замена осветлења на штапу рампе ком. 1   

- Замена гуменог профила на штапу рампе ком. 1   

- Замена опруге рампе ком. 1   

- Замена браве за деблокаду рампе ком. 1   

- Провера електро напајања рампе са њеном 

аутоматиком 

радни 

час 
     1   

- Уградња пријемника за даљинску команду ком. 1   

- Замена даљинских управљача ком. 1   

- Сва неопходна штеловања,подмазивања и 

провере која су наведена за редован сервис 
ком. 1   

Наручилац није у могућности да процени количину и врсту 

радова,материјала из  ставке Б већ је извршена процена потенцијалног 

износа опредељеног за ове намене поред наведених. Износ сабрати са 

осталим износима из горњих позиција 

100.000,00  

Укупно за III:   

УКУПНО  ПОД  „Б“ (I+II+III) :   

УКУПНО „A“ + „Б“ :   

 

 

   Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 


