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:

поступак јавнe набавкe мале вредности број 42/2019

Врста предмета:

Услуге

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

Предмет јавне набавке је набавка услуге репарације намештаја.
Назив и ознака из општег речника: Услуге поправке и одржавања
намештаја-50850000-8.

Измена конкурсне
документације:

Поступајући на основу члана 63. став 2. и 5. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац врши измену конкурсне документације у Обрасцу
спецификације са структуром понуђене цене и то у погледу назива
колоне 6 и номиналног износа у колони 8 за ставку под редним бројем
22.
Измењене стране 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 и 43 од 53
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.
Због наведене измене продужава се рок за подношење понуда, како
је и назначено у Обавештењу о продужењу рока за подношење
понуда.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 32 од 53

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, , цену по јединици мере као и укупну цену, изражену у динарима,
без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Ценом обухватити следеће: Набавку материјала, демонтажу и изношење, утовар, транспорт у радионицу,
довоз и уградњу односно уношење намештаја и столарије у објекат, са употребом свих алата, помоћних
средстава, као и материјала за извршење наведених позиција. Стварање привремених депонија у и око објекта
није дозвољено.
Под појмом "СТИЛСКИ НАМЕШТАЈ", подразумева се намештај који је настао, или је дизајниран у складу са
стиловима који су претходили стилу "1925". Обухватају комаде намештаја сложеније орнаментике и
профилације елемената који се стилски не може дефинисати као "модеран".

1

Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2

3

4

5

6

СТИЛСКИ НАМЕШТАЈ
1

РЕСТАУРАЦИЈА СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА од
историјске и/или уметничке вредности
ЛАК ФИНАЛНА ОБРАДА
Рестаурација и санација намештаја од дрвета, разних
димензија. Са дрвених делова намештаја пажљиво скинути
све наслаге, до чистог дрвета. Чишћење извести хемијским
средствима и механичким путем, пажљиво, да се дрво и
профилација не оштете и да дрво не промени боју.
Комплетан комад намештаја детаљно прегледати и све
оштећене делове намештаја санирати пломбирањем слабих
делова
мешавином
адекватног
епоксидног
двокомпонентног лепка и дрвног брашна од исте врсте
дрвета.
Оков прегледати, очистити, поправити а недостајуће делове
заменити
адекватним
и
поставити.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 42/2019

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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1

Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
Дрво пребрусити фином шмирглом, заштитити потапањем
или премазом за заштиту дрвета а потом извршити
бајцовање и лакирање лаком у минимално три слоја темељни
+
2
пута
завршни
слој.
Бајц и лак по избору наручиоца посла.

3

4

5

6

a

Обрачун по м2 површине радне плоче стола

м2

6.00

б

Обрачун по м2 површине фронтиу комоде

м2

6.00

м2

12.00

м2

12.00

2

3

РЕПАРАЦИЈА СТИЛСКОГ РАДНОГ СТОЛА ЛАК
ФИНАЛНА ОБРАДА
разних облика горње плоче
Репарација дрвених делова стилског радног стола са
израдом и уградњом недостајућих делова, циклинговање,
брушење, фино брушење, бајцовање и лакирање лаком у
минимално три слоја - темељни + 2 пута завршни слој. Бајц
и лак по избору наручиоца посла.
Обрачун по м2 површине радне плоче стола
РЕПАРАЦИЈА СТИЛСКЕ КОМОДЕ ЛАК ФИНАЛНА
ОБРАДА
Репарација дрвених делова стилске комоде, са израдом и
уградњом недостајућих делова, циклинговање, брушење,
фино брушење, бајцовање и лакирање лаком у минимално
три слоја - темељни + 2 пута завршни слој. Бајц и лак по
избору наручиоца посла.
Обрачун по м2 површине фронта

4

РЕПАРАЦИЈА СТИЛСКОГ РАДНОГ СТОЛА
ФИНАЛНА ОБРАДА - ПОЛИТУРА
разних облика радне плоче
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 42/2019

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2

3

4

5

6

м2

11.00

м2

11.00

Репарација стилског радног стола са израдом и уградњом
недостајућих делова, циклинговање, брушење, фино
брушење, бајцовање и лакирање шер-лаковима (политура)
техником швабловања.
Обрачун по м2 површине радне плоче стола
5

РЕПАРАЦИЈА СТИЛСКЕ КОМОДЕ ФИНАЛНА
ОБРАДА - ПОЛИТУРА
Репарација стилске комоде од дрвета, са израдом и
уградњом недостајућих делова, циклинговање, брушење,
фино брушење, бајцовање и лакирање шер-лаковима
(политура) техником швабловања.
Обрачун по м2 површине фронта
НАМЕШТАЈ САВРЕМЕНИЈИХ СТОЛОВА (Претежно
оригинални намештај дизајниран за Палату СРБИЈА)

6

РЕПАРАЦИЈА МОДЕРНОГ "БУБРЕГ"
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ СТОЛА са два реда фиока
Канцеларијски сто од фурнираног масива са два реда фиока
( 2х3 ком.) приближних димензија 15х50цм. Димензија
горње плоче 80х196цм + додатак 63х77цм.
Преглед
подконструкције
са
туткалисањем
и
учвршћивањем.
Замена постојећих оштећених фурнира адекватним, на
горњој површини радне плоче и на кантовима ширине 5цм,
са брушењем, тонирањем и лакирањем полиуретанским

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 42/2019

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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1

Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
безбојним лаком у минимално 3 слоја - темељни + 2 пута
завршни слој.
Замена постојећих фиока новима на металним клизачима и
са
централном
бравом
на
закључавање.
- Чела фиока морају бити изведена од истог дрвета као
оригинална, и истоветне финалне обраде као радна плоча
стола са видне стране.
- нови корпус фиока израдити од оплемењене иверице
д=16мм ( боја адекватна столу), са дном од шпер плоче
д=6мм.
На ножицама стола са доње стране поставити одговарајуће
гумене амортизере.

3

4

5

6

ком

15.00

ком

10.00

Обрачун по комаду
7

РЕПАРАЦИЈА МОДЕРНОГ УГЛАСТОГ "L" РАДНОГ
СТОЛА, 95х240цм
Од фурнираног масива
Преглед
подконструкције
са
туткалисањем
и
учвршћивањем.
Поправка фурнира на горњој површини плоче стола и
кантовима радне плоче д=5цм, са брушењем, тонирањем и
лакирањем полиуретанским безбојним лаком у минимално
3 слоја - темељни + 2 пута завршни слој.
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Обрачун по комаду

8

РЕПАРАЦИЈА МОДЕРНОГ УГЛАСТОГ "L" РАДНОГ
СТОЛА, 95х240цм
Од фурнираног масива
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 42/2019

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
Преглед
подконструкције
са
туткалисањем
и
учвршћивањем.
Замена фурнира на горњој површини плоче стола и
кантовима радне плоче д=5цм, са брушењем, тонирањем и
лакирањем полиуретанским безбојним лаком у минимално
3 слоја - темељни + 2 пута завршни слој.
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.

3

4

5

6

ком

2.00

Обрачун по комаду
9

РЕПАРАЦИЈА МОДЕРНОГ УЛТРАПАС СТОЛА са
два бочна реда фиока
димензија горње плоче 150х75цм
Канцеларијски сто од масива са горњом плочом
пресвучемом
ултрапасом,
са
два
реда
фиока
2Х(3комх12х38цм).
Преглед
и
учвршћивање
подконструкције, замена и дорада оштећених и
недостајућих
делова,
брушење
и
лакирање
подконструкције.
- На постојећу плочу стола фиксирати плочу од
оплемењене иверице (пресвучене квалитетном фолијом)
д=18мм у димензији постојеће радне плоче, одговарајућој
боји и текстури дрвета.
- Кантове обложити лајсном од масива дебљине д=4цм, са
заобљеним ивицама, завршно лакираном и по потреби
бајцованом у складу са бојом и текстуром стола.
На постојећи радни сто додати недостајуће потребне окове
(ручке за фиоке, браву, кључеве и сл.)

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 42/2019

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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1

10

11

Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.

3

4

5

6

Обрачун по комаду

ком

12.00

РЕПАРАЦИЈА МОДЕРНОГ УЛТРАПАС СТОЛА са
једним бочним редом фиока и једном централном
фиоком
Канцеларијски сто од масива са горњом плочом
пресвучемом ултрапасом, димензија горње плоче
130х70цм
са једним бочним редом фиока (3комх13х38цм) и једном
централном (1комх9х65цм) Преглед и учвршћивање
подконструкције, замена и дорада оштећених и
недостајућих
делова,
брушење
и
лакирање
подконструкције.
- На постојећу плочу стола фиксирати плочу од оплемењене
иверице (пресвучене квалитетном фолијом) д=18мм у
димензији постојеће радне плоче, одговарајућој боји и
текстури дрвета.
- Кантове обложити лајсном од масива дебљине д=4цм, са
заобљеним ивицама, завршно лакираном и по потреби
бајцованом у складу са бојом и текстуром стола.
На постојећи радни сто додати недостајуће потребне окове
(ручке за фиоке, браву, клјучеве и сл.)
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Обрачун по комаду

ком

12.00

РЕПАРАЦИЈА МОДЕРНОГ УЛТРАПАС СТОЛА са
једним корпусом и једном централном фиоком
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 42/2019

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2

3

4

5

6

Канцеларијски сто од масива са горњом плочом
пресвучемом ултрапасом, димензија горње плоче
114х55цм
Канцеларијски сто са једним бочним корпусом
(1комх40х38цм) и једном централном (1комх9х65цм)
Преглед и учвршћивање подконструкције, замена и дорада
оштећених и недостајућих делова, брушење и лакирање
подконструкције.
- На постојећу плочу стола фиксирати плочу од оплемењене
иверице (пресвучене квалитетном фолијом) д=18мм у
димензији постојеће радне плоче, одговарајућој боји и
текстури дрвета.
- Кантове обложити лајсном од масива дебљине д=4цм, са
заобљеним ивицама, завршно лакираном и по потреби
бајцованом у складу са бојом и текстуром стола.
На постојећи радни сто додати недостајуће потребне окове
(ручке за фиоке, браву, клјучеве и сл.)
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Обрачун по комаду

ком

12.00

МОДЕРНИ
КОНФЕРЕНЦИЈСКИ
димензија и облика плоче
Од фурнираног масива

СТО,

разних

Преглед подконструкције, учвршћивање, туткалисање и
израда
недостајућих
делова
од
масива
истих
карактеристика.
Замена фурнира на горњој површини плоче стола и
кантовима радне плоче д=5цм, са брушењем, тонирањем и
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 42/2019

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
лакирањем полиуретанским безбојним лаком у минимално
3 слоја - темељни + 2 пута завршни слој.
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Обрачун по м2 горње плоче стола

3

4

5

6

м2

12.00

м2

12.00

МОДЕРНИ КОРПУСНИ НАМЕШТАЈ
Од фурнираног масива
Преглед
и
учвршћивањем
и
туткалисањем
подконструкције, замена оштећених делова израдом нових
у истоветној материјализацији као део који се мења.
Лепљење елемената и корпусирање.
Израда недостајућих фиока и поправка постојећих.
Комплетирање недостајућег окова (бравице, кључеви,
шарке и сл.) као и преправка или замена оштећених врата
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Обрачун по м2 фронта корпуса који се обрађује.

14

МОДЕРНИ КЛУБ СТО разних димензија и облика
горње плоче
Од фурнираног масива, висине ~60цм
Преглед
подконструкције
са
туткалисањем
и
учвршћивањем.
Поправка фурнира на горњој површини плоче стола са
брушењем, тонирањем и лакирањем полиуретанским
безбојним лаком у минимално 3 слоја - темељни + 2 пута
завршни слој.
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Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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15

Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Обрачун по м2 горње плоче

3

4

5

6

м2

12.00

м2

10.00

МОДЕРНИ КЛУБ СТО разних димензија и облика
горње плоче
Од фурнираног масива, висине ~60цм
Преглед
подконструкције
са
туткалисањем
и
учвршћивањем.
Замена фурнира на горњој површини плоче стола са
брушењем, тонирањем и лакирањем полиуретанским
безбојним лаком у минимално 3 слоја - темељни + 2 пута
завршни слој.
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Обрачун по м2 горње плоче

16

Прерада МОДЕРНЕ КОМОДЕ (~90х40х200цм) у две
комоде (~90х40х100цм)
Постојећу комоду од фурнираних панел плоча, висине
90цм, ширине 40цм и дужине 200цм, на ногама од масива у
профилацији зарубљене пирамиде, прерадити у две комоде
димензија 90х40х100цм.
Комоду раставити, поделити горњу плочу на два
приближно једнака дела.
Предвидети да постојећи пар средишњих ногу припадне
делу комоде са фијокама, тако да се пресецање корпуса
изводи уз средишњи пар ногу.
Бочну страну која остаје уз корпус са фијокама,
префурнирати племенитим фурниром у складу са
Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 41 од 53
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17

18

Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
постојећим. Дуж предње средишње ноге извести канал
~7х3мм, у складу са постојећом профилацијом.
За другу комоду (са вратима), израдити реплику бочне
странице од панел плоча и припадајућег пара ногу
истоветних са постојећим од масива.
Извести профилацију предње ноге у складу са постојећом
(канал 7х3мм).
Заменити све оштећене делове фурнира на комодама,
адекватним а потом извести потребно брушење, тонирање,
и лакирање полиуретанским безбојним лаком у минимално
3 слоја - темељни + 2 пута завршни слој.
Преглед подконструкције са туткалисањем и
учвршћивањем, са чишћењем и полирањем металних
папучица.
Недостајуће папучице на новоизрађеном пару ногу,
симулирати фарбањем папучица у течној бронзи.
Обрачун по комаду оригиналне модерне комоде која се
прерађује

3

4

5

6

ком

6.00

ФУРНИРАЊЕ РУНДОВАНИХ ПОВРШИНА НА
МОДЕРНИМ НАМЕШТАЈУ
- Замена оштећеног фурнира адекватним, на рундованим
угловима бокова "Бубрег" стола (спој предње и бочних
страна стола са пречником рунда ~6цм) и на
предњој дасци стола, са потребним брушењем, тонирањем,
лакирањем полиуретанским лаком у минимално 3 слоја темељни + 2 пута завршни слој.
Обрачун по м2

м2

6.00

ФУРНИРАЊЕ
РАВНИХ
МОДЕРНОМ НАМЕШТАЈУ

ПОВРШИНА

НА
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Укупна цена
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са ПДВ-ом
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Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
- Замена оштећеног фурнира адекватним, са потребним
брушењем, тонирањем и лакирањем полиуретанским лаком
у минимално 3 слоја - темељни + 2 пута завршни слој.
Обрачун по м2

3

4

5

6

м2

8.00

ком

5.00

ком

4.00

м2

8.00

ДРВЕНА РАДНА СТОЛИЦА
Преглед
подконструкције
са
туткалисањем
и
учвршћивањем. Замена фурнира на горњој површини плоче
стола
са
брушењем,
тонирањем
и
лакирањем
полиуретанским безбојним лаком у минимално 3 слоја темељни + 2 пута завршни слој.
Чишћење и полирање металних "папучица" на ногама стола
са постављањем одговарајућих гумених амортизера са доње
стране.
Столица без руконаслона

б

Столица са руконаслоном

20

УНУТРАШЊА ФУРНИРАНА ВРАТА
Репарација плота постојећих двокрилних унутрашњих
врата заменом оштећених квадратних поља фурнира
одговарајућим храстовим "фриз" фурниром.
Фурнир се поставља у форми "шах поља" са брушењем,
тонирањем и уједаначавањем тона на целој површини врата
као и лакирањем полиуретанским безбојним лаком у 3 слоја
- темељни + 2 пута завршни слој.
Обрачун по м2 замењеног фурнира.
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РАЗНИ РАДОВИ
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Укупна цена
без ПДВ-а
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са ПДВ-ом
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б

Oпис услуга

Jед.
Мeрa

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

2
Лакирање (освежавање) површина од дрвеног масива или
фурнира, у три слоја (темељни + 2 завршна слоја),
полиуретанским безбојним лаком, са претходним скидањем
старог лака шмирглањем или брушењем.
Обрачун по м2 развијене површине

3

4

5

6

м2

8.00

час

10.00

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)
8

100.000,00

120.000,00

Рад мајстора за непредвиђене радове везане за репарацију
намештаја
Обрачун по часу

22

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)
7

НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ
Набавка материјала, довоз, репарација и монтажа
неспецифицираних елемената, по посебном захтеву
Наручиоца обрачунава се кроз рачун добављача + 8% за
манипулативне трошкове понуђача

Напомена: Наручилац није у могућности да процени потребу за
набавком и уградњом добара из ове ставке већ је извршио
процену потенцијалног износа опредељеног за ову намену.
Понуђач је дужан да износ из колоне 7 сабере са осталим
износима из ове колоне
УКУПНО:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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