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 јавне набавке број 112/2019

Врста предмета:

Добра

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

Измена конкурсне
документације:

Предмет јавне набавке je набавка ситног инвентара за
потребе Сектора за угоститељске услуге и Сектора за
репрезентативне објекте и биротехничке послове
(Партија 3 – Ситан инвентар).
Назив и ознака из општег речника: Ситан инвентар у
угоститељству 39311000-5.
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 29 од 39, а односи се на опис добра под редним
бројем 17. из спецификације обрасца понуде.
Наручилац је већ извршио измену ( измена II конкурсне
документације) која се односи на добро под редним
бројем 17 из спецификације обрасца понуде али је
грешком није инкорпорирао у измену III конкурсне
документације.
Пречишћен текст комплетне спецификације налази се
у прилогу и то од стране 27 до 30 од 39 конкурсне
документације.
Потребно је да понуђачи дају понуду на пречишћеном
тексту
комплетне
спецификације
конкурсне
документације који се налази у прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 27 од 39
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације.
Ред.
број
1

1

2

3

4

5

6

7

Назив
2
Корпа од прућа са поставом од памука или
лана или мешавина памука и лана, за
постављање пешкира поред лавабоа, за
руке и лице, димензија оквирно 13 cm x
27cm x 36cm, боја по договору са
Наручиоцем, ZaraHome или одговарајућег
квалитета и дизајна.
Корпа од прућа са поставом од памука или
лана или мешавина од памука и лана, за
одлагање употребљених пешкира за лице и
руке, димензија оквирно 45cm x 27cm x
64cm, боја по договору са Наручиоцем,
ZaraHome или одговарајућег квалитета и
дизајна.
Подна стопа за купатило, 100% памук,
оквирно 60 cm x 90cm боја по договору са
Наручиоцем, ZaraHome или одговарајућег
квалитета и дизајна
Фен за косу, 2000w, Philips или Rowenta
или одговарајуће
Папуче мушке за базен , ђон од гуме,
горњиште полиуретан
Nike или одговарајућег квалитета
боја по договору са наручиоцем .
Папуче женске за базен , ђон од гуме,
горњиште полиуретан
Nike или одговарајућег квалитета
боја по договору са наручиоцем
Собне папуче мушке горњиште од мекане
коже, унутрашња постава од текстила ,
кожни ђон, равне,
Елегантне

Јед.
мере
3

Произвођач

Количина

4

5

ком.

6

ком.

8

ком.

22

ком.

5

пар.

8

пар.

4

пар.

4
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Јединична цена
без ПДВ-а
6

Јединична цена
са ПДВ-ом
7

Укупно без ПДВ-а
(5х6)
8

Укупно са
ПДВ-ом (5х7)
9

Страна 28 од 39
Ред.
број
1
8

9

10

11

12

13
14
15
16

Назив
2
Собне папуче женске горњиште од
еколошке коже , сатена или слично,
Елегантне , равне
Сет за купатило : дозер за течни сапун,
чаша за четкице за зубе, кутија за туфере ,
подметач за сапун, четка за wc шољу,
материјал: стакло, метал или комбинација
метала и стакла
Високог квалитета, стандардних димензија
, у складу са материјалом и бојом
послужавника – под редним бројем 11.
Корпа за веш од имитације ратана,
пластична, димензије оквирно 40cm x
60cm, разних боја Curver или одговарајућег
квалитета и дизајна
Послужавник за поставку купатилског
сета, материјал – стакло, метал или
комбинација метала и стакла, у складу са
материјалом и бојом купатилског сета –
под редним бројем 9.
Димензије оквирно 35cm x 40cm.
Mутилица за нес кафу Linea LMN 0350 или
одговарајуће
Снага 15 W
Дужина штапа 8.5 цм
Усисивач KARCHER PROFESIONAL NT
22/1, 1350W или одговарајуће
Црево за усисивач KARCHER
PROFESIONAL NT 22/1, 1350W
Филтери за усисивач KARCHER
PROFESIONAL NT 22/1, 1350W
Филтери за усисивач NISFILK-AERO 20
127.140.03/20; 11/96/13

Јед.
мере
3

Произвођач

Количина

4

5

пар.

3

сет

6

ком.

6

ком.

6

ком.

2

ком.

4

ком.

5

ком.

6

ком.

10
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Јединична цена
без ПДВ-а
6

Јединична цена
са ПДВ-ом
7

Укупно без ПДВ-а
(5х6)
8

Укупно са
ПДВ-ом (5х7)
9

Страна 29 од 39
Ред.
број
1

Назив
2
Апарат за вертикално пеглање одела
Philips clear toch GC 527/20 1600 W
или одговарајуће
Пегла на пару TEFAL FV4950 или
ROWENTA DZ 5921 или одговарајуће

Јед.
мере
3

Произвођач

Количина

4

5

ком.

3

ком.

6

ком.

1

ком.

4

21

Вeшaлицa (офингер) за сакое
Дрвeна, проширена у пределу
рамена, попречна пречага за панталоне,
ојачана, обла, глатко обрађена

ком.

100

22

Зидни сат, пречника 40цм

ком.

3

23

Самостојећа округла пепељара, нерђајући
челик, висина 60 cm, пречник мин 25cm,
макс 30 cm

ком.

3

24

Транспортна колица са мин. 2 ротирајућа
точка, до 300кг носивости, са једном
платформом, димензије
в*ш*д/610*910*880мм

ком.

1

25

Уљани радијатор , минимум 10 ребара,
минимум 2500W

ком.

3

26

Калорифер, трофазни, минимум 9kw

ком.

1

27

Вентилатор, самостојећи, подни, три
брзине рада, 60W, хоризонтално и
вертикално померање током рада, ручка за
премештање, хромирана заштитна решетка

ком.

2

17
18
19
20

Пегла метална без паре тешка – ЕLMA TP
001 или ROWENTA или одговарајуће
Даска за пеглање 114cm x34cm, Vileda
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Јединична цена
без ПДВ-а
6

Јединична цена
са ПДВ-ом
7

Укупно без ПДВ-а
(5х6)
8

Укупно са
ПДВ-ом (5х7)
9

Страна 30 од 39
Ред.
број
1
28

29

30
31
32

33

Назив
2
Сушилица за веш, стојећа,
пластифицирани метал, минимум 16 м
дужине за сушење, бочне стране
закривљене на гореVileda или одговарајуће
Миксер, беле боје, снага 500w, 5 радних
брзина, додатан турбо степен деловања,
одвојено дугме за избацивање мутилице, 2
ефикасне турбо метлице од нерђајућег
челика, 2 метлице за гнечење, прикључак
за ногу за мешање штапног миксера
Бaтeриjскa лaмпa VARTA Indestructible 3
Watt LED Lantern 4C или одговарајуће
Батерије LR14, 1,5V Duracell или
одговарајуће
Кишoбрaн мушки вeлики, црни нa штaп
Samsonite, или одговарајућег квалитета пречника 130 cm ± 10 цм.
Офингер дрвени, за сакое, попречна
пречага, тапацирана сунђером обложeним
платном или сомотом, предвиђен за мушке
панталоне – да не оставља траг –ивицу на
превоју.

Јед.
мере
3

Произвођач

Количина

4

5

ком.

4

ком.

3

ком.

2

ком.

12

ком.

5

ком.

50

Јединична цена
без ПДВ-а
6

Јединична цена
са ПДВ-ом
7

Укупно без ПДВ-а
(5х6)
8

Укупно са
ПДВ-ом (5х7)
9

УКУПНА ЦЕНА:

Понуђач је дужан да предметна добра испоручи у року који не може бити дужи од 30 дана, од дана позива овлашћеног лица Наручиоца.
Испоруку добара извршићу у року од ____________дана, од дана позива овлашћеног лица Наручиоца.
(уписати понуђени рок испоруке)
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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