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:

Јавна набавкa мале вредности број 83/2018

Врста предмета:

Услуге

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

Измена конкурсне
документације:

Предмет јавне набавке je набавка услуге одржавања и
сервисирања клима уређаја на возилима са
уградњом оригиналних резервних делова.
Назив и ознака из општег речника: Услуге поправки,
одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу
опрему 50100000-6.
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), услед технике грешке врши се измена
конкурсне документације у обрасцу спецификације у
табели I на страни 29од 49.
У колони 6 уместо „ Укупно са ПДВ-ом (3*4)“ треба да
стоји „Укупно без ПДВ-а (3*4)“ и у колони 7 уместо
„ Укупно без ПДВ-ом (3*5)“ треба да стоји „ Укупно
са ПДВ-ом (3*5)“
Потребно је припремити понуду на измењенoj страни
конкурсне документације која се налази у прилогу и
биће објављена на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.
У свему осталом конкурсна документација остаје
неизмењена.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 29 од 49
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације. Цена радног сата је
јединствена за сва возила из спецификације по услугама и не обухвата цену резервних
делова и потрошног материјала који нису наведени у спецификацији.
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Услуга сервиса
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Сервис клима уређаја
(извлачење расхладног средства,
вакумирање и допуњавање
расхладним средством, замена
филтера климе)

2.

Дијагностика са УВ течностима

3.

Дезинфекција система клима
уређаја

4.

Замена филтера климе

5.

З
Замена кондензатора климе

6.

Замена испаривача

7.

Замена експанзионог вентила

8.

З
Замена сензора притиска

9.

Замена компресора

З

10.

Замена ременице комресора

11.

Замена електровентилатора
З
климе
УКУПНО I:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, МН 83/2018

