ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
''РАДОСНО ДЕТИЊСТВО''
НОВИ САД
Павла Симића бр. 9
Мат. бр. 08038384
ПИБ: 101584396
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547
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Предмет: Измене и допуне конкурсне документације бр. 1, ЈНМВ-07/2020

Комисија врши измене и допуне конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама.

1) Врше се измене конкурсне документације на страни 6., у делу „ III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ“

текст који гласи:
1) Техничка спецификација за Прегледе:

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред.бр.

опис

1

Периодични преглед инсталације за узбуњивање(ручна дојава) са
достављањем исправе о контролисању-по једном објекту

2

Периодични преглед стабилне инсталације за рано откривање и дојаву
пожара са достављањем исправе о контролисању –по једном објекту

3

Преглед стабилне инсталације за рано откривање и дојаву пожара са
достављањем исправе о контролисању – по једном објекту ( обавеза да
се уради једном у 5 година- ове године)

1

мења се и гласи:

1) Техничка спецификација за Прегледе:

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред.бр.

опис

1

Периодични преглед инсталације за узбуњивање(ручна дојава) са
достављањем исправе о контролисању-по једном објекту

2

Периодични преглед стабилне инсталације за рано откривање и дојаву
пожара са достављањем исправе о контролисању –по једном објекту

2) Врше се измене конкурсне документације на страни 10., у делу „ Додатни услови у складу
са чланом 76. ЗЈН”:
текст који гласи:
7.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
Да има најмање 4 радно ангажованих
са положеним стручним испитом из
области заштите од пожара, од чега:
- минимум два радно ангажована
електро инжењера са лиценцама 353
издатом од стране Инжењерске
коморе Србије или надлежног
миинстарства,
- минимум једног радно ангажованог
електро инжењера са лиценцом 353
ИКС или надлежног министарства, који
је обучен за одржавање, односно
сервисирање система који су уграђени
у оквиру објеката Наручиоца
произвођача Schrack Seconet из
Аустрије,
-најмање 1 радно ангажованo лице са
средњом стручном спремом и са
положеним стручним испитом из
области заштите од пожара.

-М образац
-Копија уверења о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара
-Копија лиценце 353 ИКС или надлежног
министарства
- Потврда произвођача уграђених система,
Schrack Seconet, о обучености инжењера за
одржавање, односно сервисирање система за
дојаву пожара датог произвођача

2

мења се и гласи:
7.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
Да има најмање 4 радно ангажованих
са положеним стручним испитом из
области заштите од пожара, од чега:
- минимум два радно ангажована
електро инжењера са лиценцама 353
или 350 издатом од стране
Инжењерске коморе Србије или
надлежног миинстарства,
- минимум једног радно ангажованог
електро инжењера са лиценцом 353
или 350 ИКС или надлежног
министарства, који је обучен за
одржавање, односно сервисирање
система који су уграђени у оквиру
објеката Наручиоца произвођача
Schrack Seconet из Аустрије,
-најмање 1 радно ангажованo лице са
средњом стручном спремом и са
положеним стручним испитом из
области заштите од пожара.

-М образац
-Копија уверења о положеном стручном
испиту из области заштите од пожара
-Копија лиценце 353 или 350 ИКС или
надлежног министарства
- Потврда произвођача уграђених система,
Schrack Seconet, о обучености инжењера за
одржавање, односно сервисирање система за
дојаву пожара датог произвођача

3) Врше се измене конкурсне документације на страни 28., у делу „ Образац структуре ценеОбразац бр. 4.”:
Врши се измена обрасца структуре цене. Нови образац структуре цене се налази у прилогу
овог документа. Нови образац структуре цене је потребно доставити уз понуду.

Комисија за ЈНМВ-07/2020
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Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1) ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Ред.бр. НАЗИВ УСЛУГЕ

1.

Периодични преглед инсталације
за узбуњивање(ручна дојава) са
достављањем исправе о
контролисању-по једном објекту

2.

Периодични преглед стабилне
инсталације за рано откривање и
дојаву пожара са достављањем
исправе о контролисању –по
једном објекту

Јединична
цена без
пдв-а

Пдв

Цена са пдвом

УКУПНО:
Уписује се цена за један преглед. Прегледи ће се реализовати до обезбеђених средстава за ову
намену.
2) ПОПРАВКЕ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА (по комаду)
2а) Инсталација за узбуњивање (ручна дојава)

Ред.бр

опис

1

Замена ручног јављача пожара

2

Замена унутрашње сирене

3

Инсталирање кабловске
инсталације по дужном метру

Јединична
цена без
пдв-а

Пдв

Цена са пдвом

УКУПНО:

2б) Стабилна инсталација за рано откривање и дојаву пожара

4

Ред.бр

опис

1

Замена конвенционалне пп
централе

2

Замена адресибилне пп
централе

3

Замена конвенционалног
ручног јављача

4

Замена адресибилног ручног
јављача

5

Замена конвенционалног
аутоматског јављача пожара

6

Замена адресибилног
аутоматског јављача пожара

7

Замена акумулатора 12В 7Ах

8

Замена акумулатора 12В 12Ах

9

Замена акумулатора 12В 18Ах

10

Чишћење аутоматских јављача
пожара

11

Замена стакла на ручном
јављачу пожара

12

Излазак сервисера на позив
корисника ради отклањања
квара на инсталацији

13

Радни сат сервисера на
отклањању кварова

Јединична
цена без
пдв-а

Пдв

Цена са
пдв-ом

УКУПНО:

5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
Ознака: ОПИС УСЛУГЕ
1)

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ
ДОЈАВЕ ПОЖАРА

2)

ПОПРАВКЕ СИСТЕМА ЗА
ДОЈАВУ ПОЖАРА (по комаду)

2а)

Инсталација за узбуњивање
(ручна дојава)

2б)

Стабилна инсталација за рано
откривање и дојаву пожара

Цена без пдв-а

Цена са пдв-ом

/

/

УКУПНО:
Напомена: понуђач коначну цену уписује у образац понуде ( образац број 3.)
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