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ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Врши се допуна у конкурсној документацији за јавну набавку услуге– Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, ОП број 9/2020, на странама 14 од 73 и 67 од 73 конкурсне 

документације, тако што се у оквиру врсте услуга: Услуга поправке и одржавања машинских 

инсталација за ставку 47 – пражњење система, поновно пуњење после пружања услуга, 

одзрачивање, испитивање на притисак и подешавање додаје оквирна количина, тако да гласи: 

 

47 
пражњење система,поновно пуњење после пружања 

услуга,одзрачивање,испитивање на притисак и подешавање 
ком 4 

 

 

У прилогу се налазе измењене стране Конкурсне документације (стране 14 од 73 и 67 од 

73). 

Потребно је да потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке исте 

одштампају и приложе као саставни део Конкурсне документације. 

 
 

Комисија за јавну набавку 

  



32 уградња цини грејача  ком 40 

33  уградња топлотне изолације цеви од екструдираног полиетилена md 20 

34 уградња равних радијаторских термостатских вентила са предрегулацијом  ком 14 

35 
уградња термостатских антивандал глава производ herz тип herzсules 9860 или 

еквивалентно 
ком 

100 

36 уградња сигурноснг термостата у електричом котлу ком 6 

37 уградња радијаторских равних навијака производ herz тип r l- 1 3723 или одговарајуће ком 20 

38 монтажа аутоматске одзрачне славине производ caleffi тип ca312140 или одговарајуће ком 6 

39 монтажа испустне славине производ caleffi тип ca308015 или одговарајуће ком 6 

40 монтажа црева испустне славине производ caleffi тип ca308025 или одговарајуће ком 6 

41 блиндирање цеви  ком 40 

42 
ремонт компресора типа ТО 1010 (растављање и прање делова вентила, полирање 

плочица и склапање делова вентила са подешавањем)  
комплет 

4 

43 замена уља у компресору комплет 4 

44 провера зазора карика у цилиндру комплет 8 

45 равнање главе компресора комплет 4 

46 испирање резервоара комплет 4 

47 
пражњење система,поновно пуњење после пружања услуга,одзрачивање,испитивање на 

притисак и подешавање 
ком 4 

48 Провера пресостата компресора ком 4 

49 Провера вентила сигурности компресора ком 4 

50 Провера запорне арматуре компресора ком 
4 

51 монтажа држача за радијатор ком 20 

52 монтажа конзоле за радијатор ком 4 

53 монтажа одстојника радијатора ком 4 

54 замена радијаторског навијка ком 8 

55 преправка цеви за постављање нових вентила ком 20 

56 замрзавање цеви због замене радијаторских вентила ком 8 

57 преглед и провера котла за грејање ком 4 

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да на основу спецификације неопходних услуга 

изврши све услуге, набави и угради сав неопходан материјал и резервне делове.  

Стварна вредност надокнаде за пружене услуге утврдиће се на основу стварне количине 

извршених услуга, која се утврђује на основу цена по јединици мере за све врсте услуга које ће 

понуђач уписати у обрасцу понуде, и цене уграђеног материјала и резервних делова.  

Понуђач ће у фактури посебно исказати вредност услуге, а посебно вредност материјала и 

резервних делова. 

У јединичне цене услуга урачунати су трошкови доласка у објекат Наручиоца, извршења 

услуге, трошкови путарине, горива, транспорта, алата, људи, опреме за заштиту на раду, 

евентуално ангажовање специјалне радне машине (нпр. одгушење канализације и сл.), 

постављање скела и сви други зависни трошкови. 

Материјал и резервни делови морају бити фактурисани Наручиоцу по набавној цени. Уз 

фактуру за материјал и резервни део, понуђач је дужан да достави и фотокопију фактуре 

добављача материјала и резервних делова, којим се оправдава износ цене.  

Уколико вредност услуге са материјалом и резервним деловима неопходним за извршење 

услуге прелази износ од 20.000,00 динара, без ПДВ-а, понуђач је дужан да Наручиоцу испостави 

понуду, а пружању услуга ће приступити након прибављене писане 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Текуће поправке 

и одржавање зграда и објеката, ОП број 9/2020 

 

страна 14 од 73



 

46 испирање резервоара комплет 4     

47 

пражњење система,поновно пуњење 

после пружања 

услуга,одзрачивање,испитивање на 

притисак и подешавање 

ком 4 

    

48 Провера пресостата компресора ком 4     

49 
Провера вентила сигурности 

компресора 
ком 

4     

50 Провера запорне арматуре компресора ком 
4     

51 монтажа држача за радијатор ком 20     

52 монтажа конзоле за радијатор ком 4     

53 монтажа одстојника радијатора ком 4     

54 замена радијаторског навијка ком 8     

55 
преправка цеви за постављање нових 

вентила 
ком 

20 

    

56 
замрзавање цеви због замене 

радијаторских вентила 
ком 

8 

    

57 преглед и провера котла за грејање ком 4     

УКУПНО:   

 

Р.бр. Врста услуге Укупна цена, са ПДВ-ом Укупна цена, без ПДВ-а 

1. Услуге поправке и одржавања електро - инсталација   

2. Услуге поправке и одржавања водовода и канализације   

3. Молерско - фарбарске, подополагачке и паркетарске услуге   

4. Столарске и стаклорезачке услуге   

5. Браварско - лимарске и кровопокривачке услуге   

6. Грађевинске и занатско - грађевинске услуге    

7. Услуге поправке и одржавања машинских инсталација (грејање)   

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, ОП број 9/2020 

 

Страна 67 од 73 

 


