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ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење
за материјалне ресурсе Београд
Број: 300-404-01-00067/2015-I 1007- 9
Датум: 15. 06. 2015. године,
Београд, улица 27. марта број 28- 32

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације бр. 300-404-01-00067/2015-I 1007- 6
која је објављена на порталу јавних набавки дана 29.05.2015. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012), вршимо измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку радова на
монтажи противпожарне централе, опреме и инсталације противпожарног система у
магацину ПУ у Лештанима, редни број ЈН 19/2015, на следећи начин:
1. У конкурсној документацији на страни број 5/43 у обрасцу Предмера
Брише се текст под редним бројем 9:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање
централе на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних
линија са јављачима на централу, програмирање централе, функционално испитивање и
пуштање у рад, обуку корисника у руковању, примопредају и састављање записника о
исправности и функционалном испитивању“.
Нови текст гласи:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање централе
на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних линија са
јављачима на централу, програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у
рад (приликом примопредаје практично показати валидност инсталатерске шифре и
софтвера који је инсталиран на централи), обуку корисника у руковању, примопредају и
састављање записника о исправности и функционалном испитивању, достављање верзије
софтвера који је инсталиран на централи на CD-у (корисничко упутство) са
инсталатерском и корисничком шифром.“
2. У конкурсној документацији на страни број 23/43 - у опису предмета ЈН тачка 5.1.
Брише се текст под редним бројем 9:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање централе
на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних линија са
јављачима на централу, програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у
рад, обуку корисника у руковању, примопредају и састављање записника о исправности и
функционалном испитивању“.

Нови текст гласи:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање централе
на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних линија са
јављачима на централу, програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у
рад (приликом примопредаје практично показати валидност инсталатерске шифре и
софтвера који је инсталиран на централи), обуку корисника у руковању, примопредају и
састављање записника о исправности и функционалном испитивању, достављање верзије
софтвера који је инсталиран на централи на CD-у (корисничко упутство) са
инсталатерском и корисничком шифром.“
3. У конкурсној документацији на страни број 30/43 - у Моделу уговора члан 3. се
допуњује следећим текстом:
„Извођач је такође у обавези да:
-приликом примопредаје практично покаже валидност инсталатерске шифре и софтвера
који је инсталиран на пп централи;
-достави верзију софтвера који је инсталиран на централи на CD-у (корисничко упутство);
- достави инсталатерску и корисничку шифру.“
4. У конкурсној документацији на страни број 31/43 - у Моделу уговора члан 4. Цена
Брише се текст под редним бројем 9:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање централе
на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних линија са
јављачима на централу, програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у
рад, обуку корисника у руковању, примопредају и састављање записника о исправности и
функционалном испитивању“.
Нови текст гласи:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање
централе на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу
сигналних линија са јављачима на централу, програмирање централе, функционално
испитивање и пуштање у рад (приликом примопредаје практично показати валидност
инсталатерске шифре и софтвера који је инсталиран на централи), обуку корисника у
руковању, примопредају и састављање записника о исправности и функционалном
испитивању, достављање верзије софтвера који је инсталиран на централи на CD-у
(корисничко упутство) са инсталатерском и корисничком шифром.“
5. У конкурсној документацији на страни број 38 и 39/43 - у Обрасцу структуре цене
брише се текст под редним бројем 9:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање централе
на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних линија са
јављачима на централу, програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у
рад, обуку корисника у руковању, примопредају и састављање записника о исправности и
функционалном испитивању“.
Нови текст гласи:
„Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање
централе на мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу
сигналних линија са јављачима на централу, програмирање централе, функционално
испитивање и пуштање у рад (приликом примопредаје практично показати валидност
инсталатерске шифре и софтвера који је инсталиран на централи), обуку корисника у
руковању, примопредају и састављање записника о исправности и функционалном
испитивању, достављање верзије софтвера који је инсталиран на централи на CD-у
(корисничко упутство) са инсталатерском и корисничком шифром.“

У осталом делу текст остаје непромењен. Ова измена конкурсне документације
биће
објављена
на
порталу
јавних
набавки
и
на
сајту
наручиоца
www.purs.gov.rs/aktuelnosti
Прилог:
-страна 5/43-пречишћен текст
-страна 23/43-пречишћен текст
-страна 30/43-пречишћен текст
-страна 31/43-пречишћен текст
-страна 38 и 39/43-пречишћен текст

КООРДИНАТОР
__________________
Споменка Симонић
Комисија за јавну набавку
1. __________________
2. __________________
3. __________________

ПРЕДМЕР
Попунити, потписати и оверити печатом

опис позиције

јед.
мера

коли
чина

комплет

1

комада

29

комада

53

комада

11

комада

5

комплет

1

комада

82

комплет

1

комплет

1

комплет

1

јединич.
цена

цена без ПДВ-а

ПП ЦЕНТРАЛА И ОПРЕМА - МОНТАЖА
1. Монтажа

2.

3.

4.

5.

и повезивање микропроцесорске
адресибилне централе за сигнализацију пожара,
типа SecuriFire B6-SCP-2020 (SECURITON).
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију,
аутоматског
адресибилног
оптичко-термичког јављача пожара типа
MCD573/USB 501-1. до 3м
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију,
аутоматског
адресибилног
оптичко-термичког јављача пожара типа
MCD573/USB 501-1. преко 3м
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију, адресибилног ручног јављача
пожара типа MCP535x.
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију, алармне сирене.

6. Демонтажа и смештај постојећих елемената

система дојаве пожара у привремени магацин и
предаја инвеститору.
7. Транспорт и смештај јонизационих јављача у
надлежну установу уз достављање пратеће
документације.
8. Прилагођење постојеће ел. инсталације система
дојаве пожара ради усаглашења исте са предвиђеним
системом дојаве пожара.
9. Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме,

монтажу и повезивање централе на мрежу, постављање
јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних
линија са јављачима на централу, програмирање централе,
функционално испитивање и пуштање у рад (приликом
примопредаје практично показати валидност
инсталатерске шифре и софтвера који је инсталиран на
централи), обуку корисника у руковању, примопредају и
састављање записника о исправности и функционалном
испитивању, достављање верзије софтвера који је
инсталиран на централи на CD-у (корисничко упутство)
са инсталатерском и корисничком шифром

10. Израда пројекта изведеног објекта у 4 примерка и
један на CD-u.

УКУПНО у дин. без ПДВ-а
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови на монтажи противпожарне централе, опреме и
инсталације противпожарног система у магацину ПУ у Лештанима. Редни број ЈН 19/2015.

5.1. Вредност (цена) радова из предмета јавне набавке:

опис позиције

јед.
мера

коли
чина

комплет

1

комада

29

комада

53

комада

11

комада

5

комплет

1

комада

82

комплет

1

комплет

1

комплет

1

јединич.
цена

цена без ПДВ-а

ПП ЦЕНТРАЛА И ОПРЕМА - МОНТАЖА
1. Монтажа

2.

3.

4.

5.

и повезивање микропроцесорске
адресибилне централе за сигнализацију пожара,
типа SecuriFire B6-SCP-2020 (SECURITON).
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију,
аутоматског
адресибилног
оптичко-термичког јављача пожара типа
MCD573/USB 501-1. до 3м
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију,
аутоматског
адресибилног
оптичко-термичког јављача пожара типа
MCD573/USB 501-1. преко 3м
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију, адресибилног ручног јављача
пожара типа MCP535x.
Монтажа
и
повезивање,
на
постојећу
инсталацију, алармне сирене.

6. Демонтажа и смештај постојећих елемената

система дојаве пожара у привремени магацин и
предаја инвеститору.
7. Транспорт и смештај јонизационих јављача у
надлежну установу уз достављање пратеће
документације.
8. Прилагођење постојеће ел. инсталације система
дојаве пожара ради усаглашења исте са предвиђеним
системом дојаве пожара.
9. Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме,

монтажу и повезивање централе на мрежу, постављање
јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних
линија са јављачима на централу, програмирање централе,
функционално испитивање и пуштање у рад (приликом
примопредаје практично показати валидност
инсталатерске шифре и софтвера који је инсталиран на
централи), обуку корисника у руковању, примопредају и
састављање записника о исправности и функционалном
испитивању, достављање верзије софтвера који је
инсталиран на централи на CD-у (корисничко упутство)
са инсталатерском и корисничком шифром

10. Израда пројекта изведеног објекта у 4 примерка и
један на CD-u.

УКУПНО у дин. без ПДВ-а
Конкурсна документација за ЈН број 19/2015 пречишћен текст
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- да је наручилац спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН 19/2015 чији је предмет
набавка радова
на монтажи противпожарне централе, опреме и инсталације
противпожарног система у магацину ПУ у Лештанима на основу позива за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца
www.purs.gov.rs/aktuelnosti ради закључивања уговора.
- да је понуђач доставио понуду број ____________________ од ______ 2015. године, која се
налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део.
- да је наручилац доделио уговор о ЈН одлуком бр. __________________ од ______ 2015.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са извођењем
радова на монтажи противпожарне централе, опреме и инсталације противпожарног
система у магацину ПУ у Лештанима.
Члан 2.
Уговорну документацију чине следећи документи:
- уговор;
- понуда извршиоца број ______________ од ________ 2015. године;
- технички опис предмета јавне набавке.
Члан 3.
Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе следеће радове:
-монтажа и повезивање микропроцесорске адресибилне централе за сигнализацију пожара,
типа SecuriFire B6-SCP-2020 (SECURITON
-монтажа и повезивање, на постојећу инсталацију, аутоматског адресибилног оптичкотермичког јављача пожара типа MCD573/USB 501-1. до 3м;
-монтажа и повезивање, на постојећу инстал. аутоматског адресибилног оптичко-термичког
јављача пожара типа MCD573/USB 501-1. преко 3м;
-монтажа и повезивање, на постојећу инсталацију, адресибилног ручног јављача пожара
типа MCP535x;
-монтажа и повезивање, на постојећу инсталацију, алармне сирене;
-демонтажа и смештај постојећих елемената система дојаве пожара у привремени магацин и
предаја инвеститору;
-транспорт и смештај јонизационих јављача у надлежну установу уз достављање пратеће
документације;
-прилагођење постојеће ел. инсталације система дојаве пожара ради усаглашења исте са
предвиђеним системом дојаве пожара;
-пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране опреме, монтажу и повезивање централе на
мрежу, постављање јављача у подножја и обележавање, монтажу сигналних линија са
јављачима на централу, програмирање централе, функционално испитивање и пуштање у
рад, обуку корисника у руковању, примопредају и састављање записника о исправности и
функционалном испитивању;
-израда пројекта изведеног објекта у 4 примерка и један на CD-у.
Извођач је такође у обавези да:
-приликом примопредаје практично покаже валидност инсталатерске шифре и софтвера
који је инсталиран на пп централи;
-достави верзију софтвера који је инсталиран на централи на CD-у (корисничко упутство);
- достави инсталатерску и корисничку шифру.
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Цена
Члан 4.

јед.
мера

коли
чина

1. Монтажа
и
повезивање
микропроцесорске
адресибилне централе за сигнализацију пожара, типа
SecuriFire B6-SCP-2020 (SECURITON).

Компл.

1

2. Монтажа и повезивање, на постојећу инсталацију,
аутоматског
адресибилног
оптичко-термичког
јављача пожара типа MCD573/USB 501-1. до 3м

комада

29

3. Монтажа и повезивање, на постојећу инсталацију,
аутоматског
адресибилног
оптичко-термичког
јављача пожара типа MCD573/USB 501-1. преко 3м

комада

53

4. Монтажа и повезивање, на постојећу инсталацију,
адресибилног ручног јављача пожара типа MCP535x.

комада

11

5. Монтажа и повезивање, на постојећу инсталацију,
алармне сирене.

комада

5

Компл.

1

комада

82

Компл.

1

Компл.

1

Компл.

1

опис позиције

јединич. цена без
ПДВ-а
цена

ПП ЦЕНТРАЛА И ОПРЕМА - МОНТАЖА

6. Демонтажа и смештај постојећих елемената система
дојаве пожара у привремени магацин и предаја
инвеститору.
7. Транспорт и смештај јонизационих јављача у
надлежну установу уз достављање пратеће
документације.
8. Прилагођење постојеће ел. инсталације система
дојаве пожара ради усаглашења исте са предвиђеним
системом дојаве пожара.
9. Пуштање у рад, обухвата: проверу монтиране
опреме, монтажу и повезивање централе на мрежу,
постављање јављача у подножја и обележавање,
монтажу сигналних линија са јављачима на
централу, програмирање централе, функционално
испитивање и пуштање у рад (приликом
примопредаје практично показати валидност
инсталатерске шифре и софтвера који је инсталиран
на централи), обуку корисника у руковању,
примопредају и састављање записника о
исправности и функционалном испитивању,
достављање верзије софтвера који је инсталиран на
централи на CD-у (корисничко упутство) са
инсталатерском и корисничком шифром.
10. Израда пројекта изведеног објекта у 4 примерка и
један на CD-u.

УКУПНО у динарима

Уговор се закључује на период од годину дана.
Јединичне цене су фиксне за све време трајања уговор
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цена са
ПДВ-ом

5.

6.

7.

8.

9.

Монтажа
и
повезивање, на
постојећу
инсталацију,
алармне сирене.
Демонтажа и
смештај
постојећих
елемената
система дојаве
пожара у
привремени
магацин и
предаја
инвеститору.
Транспорт и
смештај
јонизационих
јављача у
надлежну
установу уз
достављање
пратеће
документације.
Прилагођење
постојеће ел.
инсталације
система дојаве
пожара ради
усаглашења
исте са
предвиђеним
системом дојаве
пожара.
Пуштање у рад,
обухвата: проверу
монтиране
опреме, монтажу
и повезивање
централе на
мрежу,
постављање
јављача у
подножја и
обележавање,
монтажу
сигналних линија
са јављачима на
централу,
програмирање
централе,
функционално
испитивање и
пуштање у рад

(приликом
примопредаје
практично
показати
валидност

10.

инсталатерске
шифре и
софтвера који је
инсталиран на
централи),
обуку
корисника у
руковању,
примопредају и
састављање
записника о
исправности и
функционалном
испитивању,
достављање
верзије
софтвера који је
инсталиран на
централи на CDу (корисничко
упутство) са
инсталатерском
и корисничком
шифром.
Израда пројекта
изведеног
објекта у 4
примерка и
један на CD-u.
Упутство за попуну обрасца:
У колону 3 унети цену без зависних трошкова и евентуалних попуста..
У колони 4 уносе се остали зависни трошкови понуђача (припремне радње, долазак
запослених на објекат, набавка опреме и материјала и сл).
У колони 5 уносе се евентуални попуст понуђача.
У колони 6 уноси се цена без ПДВ која се формира збиром колона 3 и 4 и такав износ умањи
за износ из колоне 5. То је износ који се уноси у образац Понуде (Прилог 1).
У колони 7 уноси се износ ПДВ.
У колони 8 уноси се цена извођења радова са ПДВ која се формира као збир колона 6 и 7.
У реду под називом укупно уписaти збирне вредности из колона 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Датум:

м.п.

Понуђач
потпис овлашћеног лица
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