Наручилац: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса: Београд, ул. Хајдук Станка 2
Број: 2/619
Датум: 20.05.2016. године

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације број 1
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, број 124/12, 14/15 и
68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке број ДУЈНМВ-09/16 – завесе (роло завесе, декоративне и тешке) и венецијанери за ученичке
домове и то:
У вези са постављеним питањима „заинтересованих лица“ и датим појашњењем, врши се
измена и допуна конкурсне документације предметне набавке у поглављу VI, образац
број VI-2 – образац структуре цене са упутством како да се попуни, на страни 14.
У прилогу ове измене и допуне даје се кориговани образац број VI-2 – образац
структуре цене са упутством како да се попуни, страна 14.
Услед ове измене, сходно члану 63. став 5. закона о јавним набавкама, продужава се
рок за подношење и отварање понуда. Нови рок за подношење понуда је 26.05.2016.
године, до 10 часова, а благовремено поднете понуде ће се отварати истог дана у 10,30
часова.
Наведена измена конкурсне документације, постаје саставни део конкурсне документације
даном објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија Наручиоца за јавну набавку број ДУ-ЈНМВ-09/16

VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Упутство за попуњавање обрасца:
Јединична цена мора да буде изражена у динарима (РСД) и да садржи све основне
елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове који чине укупну
цену (материјала, израде, монтаже/уградње, испоруке, транспорта и други зависни
трошкови). Понуда у којој није достављена структура цене, сматраће се неприхватљивом
и као таква биће одбијена. У колони (6) уписује се једнична цена без ПДВ-а. У колони (7)
уписује се укупна цена без ПДВ-а као производ количине (колона 5) и јединичне цене без
ПДВ-а (колона 6).
Понуђач са којим наручилац закључи уговор, не може захтевати повећање цена у току
трајања уговорене обавезе.
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РЈ „Карађорђе“

Набавка, израда и монтажа роло завеса,

1

2

типа ЗЕБРА (ДАН И НОЋ) или одговарајуће, у
којој је монтиран алуминијумски профил за
ручно управљање.
Платно у дуплој изради, минимум 50 процената
природних влакана. Еколошки заштићено, без
присуства отровних материјала. Намена платна
– заштита од сунца, декоративна. Монтажа на
зид. Све мере проверити на лицу места.
2
Обрачун по м површине. Боја роло завеса по
избору купца. Оквирне мере за роло завесе: 220
x 220 cm.

Набавка,
израда
и
алуминијумских венецијанера,
ламела 25 мм.

Боја венецијанера по избору купца. Све мере
проверити на лицу места. Обрачун по м2 површине.
Оквирне мере за венецијанере: 50 x 75 cm.

РЈ „Петар Драпшин“

Набавка,
испорука
декоративних завеса,

3

5

и
тип

уградња
маркизет.

Ширина материјала 290 цм, тежине 45 гр/м2
(+/- 2%), 100% полиестер.
Завесе израђене у двоструком набору. Обрачун
2
по м површине. Боја декоративних завеса по
избору купца. Мере отвора прозора су оквирно
315 x 317 cm.

Набавка
завеса.

4

монтажа

испорука

и уградња

тешких

Ширина материјала 280 цм. Тежина 180 гр/м2
(+/- 2%), 100% полиестер.
Завесе израђене у двоструком набору. Обрачун
2
по м површине. Боја тешких завеса по избору
купца. Мере отвора прозора су оквирно 315 x
317 cm.

Гарнишле, двоканалне, пвц.

Укупна цена, у РСД, без пдв-а (од 1 до 5):
Укупна цена, у РСД, са пдв-ом (од 1 до 5):
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