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 131/2019

Врста предмета:

Добра

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

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

Предмет јавне набавке je набавка и испорука нужне
расвете.
Назив и ознака из општег речника: 31500000-1 Расветна
опрема и електричне светиљке.
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), врши се измена конкурсне документације која
се односи на спецификацију из обрасца понуде на страни
30 од 39, у делу описа позиције и процењене количине.
Потребно је да понуђачи дају понуду на измењеној
страни конкурсне документације која се налази у
прилогу.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 27 од 39
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, колону произвођач, цену по јединици мере као и укупну цену, изражену у
динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Р.бр

Опис позиције

1

2
Нужна светиљка са лед извором осветљења,
ознакама за сваку лампу појединачно (наручилац ће
дефинисати ознаке по потреби у договору са
испоручиоцем непосредно пре испоруке) ,тачних
димензија (Ширина x Висина x Дубина) 371x170x62
милиметара (+/- 1мм) , тежине до 1кг, боја бела ,
ИП65 заштита ,ИК заштита 07, аутономија рада 3
часа, 2 мода рада, максимални осветљај 200l у
безнапонском споју односно 60l у режиму трајног
споја ,снаге до 3,5W, батерија лампе 3,6V мин 2Ah
као и да је на конектор који се лако искључи са плоче
светиљке и замени новом.
Одговарајућа резервна батерија за понуђени модел
"Нужне светиљке" која ће обезбеђивати несметан
рад светиљке по свим задатим параметрима
светиљке.

1.

2.

Јед.
мере

Количина

3

4

ком.

1350

ком.

50

Уписати назив
произвођача и
тип понуђеног
добра
5

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а
(4х6)

Укупно са
ПДВ-ом
(4х7)

6

7

8

9

УКУПНО:

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из спецификације.
Потпис овлашћеног лица

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 OП 131/2019

