ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Назив органа који
спроводи поступак:

Управа за заједничке послове републичких органа
као тело за централизоване јавне набавке

Адреса:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Отворени поступак јавнe набавкe број 194/2019

Врста предмета:

Услуге

Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања и сервисирања
Опис предмета набавке, котловских постројења и инсталација централног грејања са
назив и ознака из општег отклањањем кварова.
речника набавке:
Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге одржавања и
поправки

Измена конкурсне
документације:

Поступајући 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 у Обрасцу спецификације са
структуром понуђене цене, која се односи на техничке карактеристике
за позицију под редним бројем 2.16 и обавезу понуђача да достави у
понуди извод из каталога.
Измењене стране 56 од 71 и 61 од 71 конкурсне документације налазе
се у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да уважите извршене измене Конкурсне документације и
понуду поднесете на измењеним странама.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 56 од 71

Ред.
бр.

О

1

П

И

С

2

Јед.
мере

Количина

Јед. цена
без ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

3

4

5

6

ком

2
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Набавка,испорука и монтажа циркулационих пумпи

2.16

GRUNDFOS TP 100-370/4 A-F-A-BQQE или одговарајућа истих
или бољих карактеристика (WILO) производње ЕУ
Технички подаци:
Прикључак: NO100
Снага пумпе: 18,5KW
Проток: 165,4 m3/h
Напор: 29,12m
Број обртаја: 1465 о/мин
Радни притисак: 16 bar
Степен ефикасности: ƞ=0,926 или 92,6 %
Број полова: 4
Уградбена дужина: 800mm
GRUNDFOS TP 125-340/4 A-F-A-BQQE или одговарајућа истих
или бољих карактеристика (WILO) производње ЕУ
Технички подаци:
Прикључак: NO125
Снага пумпе: 22 KW
Проток: 192,4 m3/h
Напор: 30,62m
Број обртаја: 1470 о/мин
Радни притисак: 16 bar
Степен ефикасности: ƞ=0,93 или 93 %
Број полова: 4
Уградбена дужина: 800mm

У цену урачунати демонзажу старе пумпе и евентуалну преправку прикључних веза
Демонтажа и монтажа сита хватача нечистоће
2.17

NО 25

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 ОП 194/2019
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Страна 61 од 71
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250×200
ком
50
Цена обухвата чишћење металним четкама без остављања трагова корозије, премазивање основним премазом и бојење и лакирање по
систему "кључ у руке"
Израда постоља,платформии сл. машинских конструкција
7.
кг
1500
од стандардних профила према потреби
Укупно ЦЕНА В:
Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
1.
Цена по једном норма часу за непредвиђене услуге
н/ч
1
Уколико услуга и/или материјал одн. резервни део нису предвиђени спецификацијом услуга које је потребно извршити, плаћање по
наведеном основу ће се вршити на основу достављене фактуре за набавку материјала или резервног дела док ће се услуга на замени и уградњи
поменутих материјала фактурисат по понуђеној цени из табеле „Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ“ односно по нч из норматива за ту врсту посла.
Пражњење, пуњење и озрачивање инсталација као и утврђивање цурења на инсталацијама као припремни завршни радови који су
неопходни за извршење поправки признаће се у висини од 50% на понуђену цену из табеле „Г. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ“ односно нч из норматива за ту
врсту посла
Укупно ЦЕНА Г:
Д. НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ
Наручилац није у могућности да определи добра/услуге које нису наведене у спецификацији, већ је извршио
700.000,00
процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену (сабрати са понуђеним ценама)
УКУПНО ДИНАРА (ЦЕНА А + ЦЕНА Б + ЦЕНА В + ЦЕНА Г + ЦЕНА Д):
НАПОМЕНА: За ставку 2.16 - Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи на страни 56 од 71 понуђач је дужан да у понуди достави
извод из каталога са видно означеним захтеваним техничким карактеристикама.
Потпис овлашћеног лица

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26 ОП 194/2019

