
 

ПРЕДМЕТ : ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 2 ,  ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ МЕРНЕ ГАСНЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА БР.А2/18 ОД 13.02.2018. 
 

 

На основу члана 63 ЗЈН Наручилац врши измене конкурсне документације за ЈН А2/18 

у отвореном поступку на следећи начин :  

 

1. Измена 1 

 

На страни 8, партија број 1, тачка 7  у делу техничке документације за  мерила протока 

Г-4 и Г-6 стоји :  

 

7.  Кућиште мерила може бити спојено пертловањем ,пресовањем или вијцима, а мора 

бити израђено у  складу са СРПС Л.X2.100. 

 

Уместо тога треба да стоји :  

 

7. Кућиште мерила спојено пертловањем  или пресовањем. 

 

2. Измена 2 

 

На страни 8, партија број 1, тачка 10  у делу техничке документације за  мерила протока 

Г-4 и Г-6 стоји :  

 

10.  Садржај натписне плочице мора бити на српском језику, а квалитет израде у складу 

са СРПС И.X2.100. 

 

Уместо тога треба да стоји :  

 

10.  Садржај натписне плочице мора бити на српском језику, у складу са захтевима 

дефинисаним у прилогу 1, тачка 9.1. Правилника о мерилима, 

 

3. Измена 3  

 

На страни 8, партија број 1, тачка 8  у делу техничке документације за  мерила протока 

Г-4 и Г-6 стоји :  

 

8  Прикључци мерила 1” (НО32), а осно растојање прикључака је 250мм. 

 

Уместо тога треба да стоји :  

 

8   Прикључци мерила 1” (НО20), а осно растојање прикључака је 250мм. 
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4. Измена 4. 

 

У табелама техничких карактеристика код свих мерила тип Г-4 и Г-6 у тачки 8 стоји :  

 

а)  1” (НО25) 

б) 5/4” (НО32) , а треба да стоји  

 

а)  1” (НО20) 

б) 5/4” (НО25) ,   

 

5. Измена 5. 

 

На страни 8,  под тачком Б – „Техничка документација“  стоји :  

 

1.  Проспектна документација понуђене опреме се мора   доставити уз понуду. 

2.  Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање (на српском језику),  

     доставити по добијању посла 

3.  Доставити резултате  фабричког испитивања тачности мерења у три тачке  мерног  

     опсега (Qмин, 0,2 x Qмаx и Qмаx). 

 

Уместо тога теба да стоји :  

 

Б. Техничка документација  која се МОРА доставити уз понуду :  

 

1.  Проспектна документација понуђене опреме . 

2.  Техничко упутство за монтажу, руковање и одржавање (на српском језику),  

     доставити по добијању посла 

3. Важеће решење о одобрењу типа мерила издато од Дирекције за мере и драгоцене 

метале за понуђено мерило протока гаса, 

4.  Фабрички извештај као доказ о израчунатом фактору отпора механизма (РПФ фактор). 

5.  Потврда од произвођача о минималном паду притиска при Qmax. 

6. Потврда од произвођача да је мерни уметак мерача са мехом састављен од 

антимагнетних материјала. 

   

6. Измена 6  

 

У моделу Уговора мења се члан 9 који гласи :  

 

Гарантни рок 

Члан 9. 

Продавац даје гаранцију за испоручена добра од ______ месеци од дана испоруке робе.  

Продавац је дужан да у гарантном року, у року од 7 дана од пријема писменог захтева 

Купца о свом трошку отклони све недостатке које су установљене на испорученим 

добрима и реши рекламацију или да достави писани предлог за решавање исте који би 

био прихватљив за Купца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Члан 9 треба да гласи :  

 

Гарантни рок 

Члан 9. 

Продавац даје гаранцију за испоручена добра од ______ месеци од дана испоруке робе.  

Продавац је дужан да у гарантном року, у року од 7 дана од пријема писменог захтева 

Купца о свом трошку отклони све недостатке које су установљене на испорученим 

добрима и реши рекламацију или да достави писани предлог за решавање исте који би 

био прихватљив за Купца.  

Продавац је дужан да пре испоруке робе достави Купцу Упутство о правилном руковању, 

коришћењу и одржавању мерила протока гаса у току експлоатације чијом се применом 

остварују услови за замену мерила у гарантном року у случају квара мерила који се не 

може отклонити сервисирањем у овлашћеној лабораторији.  

 

Члан 9 се мења новим чланом 9 у све три партије. 

 

7. Измена 7 

 

На страни 20 конкурсне документације у  партији 1  у делу описа бодовања стоји :  

 

3. Рок испоруке П3 -  10 пондера 

 

Код овог критеријума максималан број пондера добија понуда са најкраћим роком 

испоруке  од дана наручивања робе. Број пондера за рок испоруке из понуде  рачуна се 

према формули : 

 

                       РИмин. 

П3 = 10  x  ----------- 
                         РИ 
РИмин.  –  минималан рок испоруке,  

РИ  – понуђени рок испоруке 

 

Иза тачке 3. додаје се : „ Рок испоруке се исказује искључиво у данима“ . 

 

Све остало у конкурсној документацији остаје непромењено.  

 

 

 

 

         Комисија за јавну набавку  


