На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 68/15),
Комисија за спровођење поступка јавне набавке Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
Београд, доставља заинтересованим понуђачима следеће :
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 06/16 БР.1
Извођење радова на одржавању објеката на граничном прелазу Хоргош
У ПАРТИЈА 2: ОДРЖАВАЊЕ ТЕРМО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА
ГП ХОРГОШ на страни бр. 22 додаје се тачка Ж
Ж. ПРИСУСТВО ЛОЖАЧА – ДОМАЋИНА У КОТЛАРНИЦИ И ОБЈЕКТИМА ГРАНИЧНОГ
ПРЕЛАЗА
Ред.
Опис радова
Јединица Јединична
Количина Укупно
бр.
мере
цена
1.
Периодично надгледање
рада котлова у току грејне
сезоне октобар - април.
У току целе године брига
око функционисања свих
система на граничном
динара
прелазу , отклањање мањих
месечно
12
/месечно
кварова и позивање
специјализованих фирми
(које су добиле посао
одржавања јавном набавком)
ради отклањања средњих и
тешких кварова
А
УКУПНО I ( ЦЕНА A + ЦЕНА Б + ЦЕНА В + ЦЕНА Г+ ЦЕНА Д+
ЦЕНА Ћ+ ЦЕНА E):

мења се и треба да стоји:
УКУПНО I ( ЦЕНА A + ЦЕНА Б + ЦЕНА В + ЦЕНА Г+ ЦЕНА Д+
ЦЕНА Ћ+ ЦЕНА E + ЦЕНА Ж):

У делу ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни бр. 40, у табели под тачком 3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 :
1 дипломирани машински инжењер са Лиценцом ИКС 430
1 ВКВ заваривач са атестом за аутогено и електро ручно заваривање
2 ВКВ фриго механичара електро струке

1 ВКВ фриго механичар машинске струке
2 ВКВ монтера централног грејања
мења се и треба да стоји:
ЗА ПАРТИЈУ БР.2 :
1 дипломирани машински инжењер са Лиценцом ИКС 430
1 ВКВ заваривач са атестом за аутогено и електро ручно заваривање
2 ВКВ фриго механичара електро струке
1 ВКВ фриго механичар машинске струке
2 ВКВ монтера централног грејањ
1 радник машинске струке са положеним испитом за машинисту парних котлова са АТК
У делу УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА – ДОДАТНИ УСЛОВИ, на
страни бр. 42 под тачком :
3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ:
За запослене фотокопија уговора о раду или радне књижице и Образац М
За ангажоване по неком другом основу фотокопије уговора на основу кога су
ангажовани .
мења се и гласи:
3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ:
За запослене фотокопија уговора о раду или радне књижице и Образац М
За ангажоване по неком другом основу фотокопије уговора на основу кога су ангажовани .
За машинисту парних котлова са АТК, Уверење о о положеном испиту о стручној оспособљености за
вршење ове врсте послова.
У обрасцу 5 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН - ИЗЈАВА, на страни
бр. 54, за
ПАРТИЈУ БР. 2:
1 дипломирани машински инжењер са Лиценцом ИКС 430
1 ВКВ заваривач са атестом за аутогено и електро ручно заваривање
2 ВКВ фриго механичара електро струке
1 ВКВ фриго механичар машинске струке
2 ВКВ монтера централног грејања
врши се допуна, мења и сада стоји:
ЗА ПАРТИЈУ БР.2 :
1 дипломирани машински инжењер са Лиценцом ИКС 430
1 ВКВ заваривач са атестом за аутогено и електро ручно заваривање
2 ВКВ фриго механичара електро струке
1 ВКВ фриго механичар машинске струке
2 ВКВ монтера централног грејањ
1 радник машинске струке са положеним испитом за машинисту парних котлова са АТК

У делу V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА на страни бр. 45 у табели:
Б. Услуга одржавања централног грејања
Цена Бi
Пондери Бi
Цена Б1 – Пражњење, пуњење и озрачивање
5 пондера
инсталације
Цена Б2 – Преглед цевне инсталације и
5 пондера
утврђивање места цурења
Цена Б3 – Радови на одржавању радијатора
3 пондера
Цена Б4 – Одржавање цевне мреже и
4 пондера
подстанице
Цена Б5 – Пратећи електро радови
3 пондера
УКУПНО
20 пондера
Мења се и гласи:
Б. Услуга одржавања централног грејања
Цена Бi
Пондери Бi
Цена Б1 – Пражњење, пуњење и озрачивање
1 пондер
инсталације
Цена Б2 – Преглед цевне инсталације и
2 пондера
утврђивање места цурења
Цена Б3 – Радови на одржавању радијатора
3 пондера
Цена Б4 – Одржавање цевне мреже и
2 пондера
подстанице
Цена Б5 – Пратећи електро радови
2 пондера
УКУПНО
10 пондера
На истој страни бр. 45 додаје се цена под Ж:
Цена Ж
Цена Ж је укупна понуђена цена за опис услуге из спецификације обрасца понуде под Ж. Највећи
број пондера за цену Ж је 10 пондера.
Пондери по основу цене Ж = 10×најнижа понуђена цена/понуђена цена.

Остали услови конкурсне документације остају непромењени.
У Београду, 27.06.2016.год
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

