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:

Јавна набавка мале вредности број 139/2020

Врста предмета:

Услуге

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

Набавка услуге сервисирања и отклањања кварова дизел агрегата.
Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге одржавања и
поправке.

Измена конкурсне
документације:

Лице за контакт:

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 и 91/2019 – др. закон),
врши се измена на страни 37 од 50 конкурсне документације, у
Обрасцу спецификације са структуром понуђене цене у ТАБЕЛИ В Неспецифицирани резервни делови, материјал и услуге.
Наиме, техничком грешком приликом сачињавања конкурсне
документације, Наручилац није у ТАБЕЛИ В уписао износ одређен за
неспецифициране резервне делове, материјал и услуге.
У напред наведеној табели уписује се износ од 120.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 144.000,00 динара са ПДВ-ом.
Понуђач је дужан да поднесе понуду у складу са наведеним изменама.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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ВРСТА И БРОЈ ДИЗЕЛ АГРЕГАТА
У ОБЈЕКТИМА РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Објекат: Андрићев Венац 1 (налази се у објекту Скупштине Србије)
1.Агрегат: BV 559 180 KVA, погонски мотор TORPEDO........................... ком. 1
Објекат: Немањина 11
2.Агрегат: "SPARK" 450 KVA, , погонски мотор. DEUTZ.......................... ком. 1
Објекат: СИВ – 3
Омладинских бригада 1
3.Агрегат: MWM 160 KVA, погонски мотор MWM..................................... ком. 1
4.Агрегат: MWM 800 KVA, погонски мотор MWM...................................... ком. 1
Објекат: Кнеза Милоша 20
5.Агрегат: "Торпедо" Р. Кончар 93 kVA, погонски мотор TORPEDO..........ком. 1
6.Агрегат: "Торпедо" Р. Кончар 180 kVA, погонски мотор. TORPEDO.......ком. 1
Објекат: Немањина 22-26
7.Агрегат: "Торпедо" Раде Кончар 240 KVA, погонски мотор TORPEDO.. ком. 1
8.Агрегат: MTU ABB - 275 KVA, погонски мотор MTU............................... ком. 1
Објекат: Руже Јовановић 27а
9.Агрегат: "Детроид" – 100KW , погонски мотор DETROIT........................ ком. 1
Објекат: Економија Смедерево (мала вила) , (велика вила)
10.Агрегат: "ИМП" – 10 KVA , погонски мотор PERKINS........................... ком. 1
11.Агрегат: PERKINS 60 kVA, погонски мотор PERKINS..........................ком. 1
Објекат: Бул. Краља Александра 15
12.Агрегат:"Торпедо" Р.Кончар 125 kVA, погонски мотор TORPEDO….....ком. 1
.
Објекат: ул.Краља Милана 36
13.Агрегат:"SEVER" S 46 50 kVA, погонски мотор PERKINS.....................ком. 1
Објекат: Ужичка 11-15
14.Агрегат: "ANTON PILER", 625 kVA, погонски мотор. MWM..................ком. 1
Објекат: Вила "Мир", Конављанска 6
15.Агрегат:“Sinchro” модел : „SK355LS“600kVa(660 kVa max) ,погонски мотор:
Волво пента TAD1642GE 565KW серијски број 2016114017. ........................ком. 1
16.Агрегат: „Sinchro“ модел : „SK355LS“600kVa(660 kVa max) ,погонски мотор:
Волво пента TAD1642GE 565KW серијски број 2016115499..........................ком. 1
Објекат: Палата "Србија", Бул. Михајла Пупина 2а
17.Агрегат: УЉАНИК – ПУЛА, 500 kVA. , погонски мотор. MTU...............ком. 1
Објекат: Ужичка 23
18.Агрегат: SPARK, 150kVA, погонски мотор. IVECO.................................ком. 1
Oбјекат: Толстојева 2
19.Агрегат: EMSA 110 kVA, погонски мотор Dautz ..................................ком. 1
Oбјекат: Заједничка тачка прелаза Јариње-Рудница
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20.Агрегат: F.G.Wilson 72kW/90 kVA, погонски мотор: Перкинс ................ком. 1
Oбјекат: Заједничка тачка прелаза Koнчуљ
21.Агрегат: Мекалте 90 kVA, погонски мотор Перкинс ................................ком. 1
Oбјекат: Булевар Краља Александра 84
22.Агрегат: ДЕТРОИТ 226 kVA........................................................................ком. 1
Oбјекат: Бирчанинова 19А
23. Агрегат: Дизел мотор „Torpedo ,Rijeka , licenca „DEUTZ“ снаге 34kW ,
Генератор марке „Rade Končar 4S 225 S55-4-MC F“ cos fi 0,8 , снаге 40kVA
........................................................................ком. 1
Објекат : Булевар кнеза Александра Карађорђевића 75
24. Агрегат: Дизел мотор „Iveco“ 220kW , генератор 275kVA, cos fi 0,8......ком. 1
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене
цене.
Табела А

Месечни преглед агрегата

Опис услуге

Јед.
мере

Кол.

1

2

3

ком

24

Редовни месечни
преглед
агрегата (опис радова)

1.

- Контрола нивоа уља у мотору
- Контрола нивоа горива у
резервоару и по потреби
досипање
- Контрола нивоа уља у пумпи
високог притиска
- Контрола расхладне течности у
систему за хлађење мотора
- Контрола уља у редуктору
- Контрола нивоа течности у аку
батеријама
- Контрола затегнутости ремења
на мотору
- Контрола дотегнутости шелни
на гуменим спојевима као
и контрола квалитета гумених
спојева
- Контрола спојева генератора
- Контрола командног ормана
- Контрола капацитета аку
батерија као и спојева
(мерења бометром)

Цена
услуге по
агрегату
без ПДВ-а

Цена услуге
по агрегату
са ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а
(3×4) x 11
месеци

4

5

6

Укупно са
ПДВ-ом
(3×5) x
11месеци
7
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НАПОМЕНА: После завршене
контроле врши се пуштање
агрегата у рад и то у ручном
режиму као и аутоматском ако
ситуација дозвољава да се
искључи спољна мрежа.
После ове провере треба
извршити подешавање елемената
заштите агрегата и подешавање
аутоматике на задате вредности.
А. Месечни преглед сервис агрегата УКУПНО:

Табела Б

Годишњи сервис агрегата

Опис услуге

Јед.
мере

Кол
ичина

1

2

3

ком

24

Годишњи сервис агрегата пред
зимски период
(опис радова)

2.

- Замена пречистача горива
- Замена пречистача уља
- Замена пречистача ваздуха
-Замена флексибилних водова
горива (напојни и повратни)
- Замена оштећених гумених
спојева са обујмицама (црева)
- Замена уља у пумпи високог
притиска
- Замена пречистача горива
пумпе високог притиска
- Замена антифриза
- Замена уља у редуктору
- Замена уља у мотору
- Конторла момента убризгавања
- Контола дотегнутости главе
мотора
- Подешавање вентила на
фабричку вредност
- Подмазивање лежајева и
преглед генератора
- Ревизија пумпе високог
притиска са бризгаљкама
- Контрола акубатерија
- Контрола и сервисирање
опреме у командном орману са
подешавањем задатих вредности
- Искључење спољне мреже ради

Цена
услуге по
агрегату
без ПДВ-а

Цена услуге
по агрегату
са ПДВ-ом

Укупно без
ПДВ-а
(3×4)

Укупно са
ПДВ-ом
(3×5)

4

5

6

7

Страна 37 од 50
сервисирања мрежне
и генераторске склопке
- Контрола тунела за убацивање
свежег ваздуха, односно
избацивање топлог ваздуха из
просторије
- Проба агрегата у раду
- Подешавање вентила
- Преглед пратећих уређаја
(жалузина, вентилатора,
осветлења просторије, итд.)
- Праћење стања техничке
исправности агрегата предлагање
превентивних радњи за боље
функционисање агрегата
Б. Годишњи сервис агрегата УКУПНО:
Табела В

Неспецифицирани резервни делови, материјал и услуге

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

Г

Ванредне
интервенције

Јединица
мере

Процењена
количина

Цена
услуге по
јединици
мере без
ПДВ-а

1

2

3

р/ч

100

120.000,00

144.000,00

Цена
услуге по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно
без ПДВа
(2×3)

Укупно
са ПДВом
(2×4)

4

5

6

Б. Ванредне интервенције УКУПНО:

УКУПНО:

А+Б+В+Г

Потпис овлашћеног лица

