04 број 60-12/17
Београд, 13. 02. 2016.године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 60-4/17 од 06.02.2017. године, за
спровођење поступка јавне набавке мале вредности бр 02/2017 за набавку услуга
чишћења комплекса Музеја историје Југославије, у Београду, ул. Ботићева број 6, дана 13.
октобра 2017. године, врши
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
04 број 60-6/17 од 09.02. 2017. године
Како следи:
1. У поглављу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПОРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА,
- На страни 6. тачка 5. мења се и гласи:
„5. Шестомесечно одржавање хигијене обухвата:
- темељно машинско прање тврде подне и зидне облоге – мермер у изложбеним
просторима и холовима, 3000м2,
- дубинско чишћење итисона,
- прање стаклених површина (прозора, излога) изнад 3м висине,
- одржавање хигијене музејских депоа су највећим делом обухваћени у оквиру већ
описаних услуга(према договореном распореду) и не наводе се у обрасцу
струтуре цена.“
- На страни 6. тачка 6. мења се и гласи:
„ 6. Годишње чишћење обухвата:
- темељно машинско прање свих меких подних површина (тепиха и
итисона), као и мебл штофа на седиштима у биоскопској сали.”
2. У поглављу 18. МОДЕЛ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
- На страни 35. тачка 5. мења се и гласи:
- темељно машинско прање тврде подне и зидне облоге – мермер у изложбеним
просторима и холовима, 3000м2,
- дубинско чишћење итисона,
- прање стаклених површина (прозора, излога) изнад 3м висине,
- одржавање хигијене музејских депоа су највећим делом обухваћени у оквиру већ
описаних услуга(према договореном распореду) и не наводе се у обрасцу струтуре
цена.
- На страни 35. тачка 6. мења се и гласи:
- темељно машинско прање свих меких подних површина (тепиха и итисона), као и
мебл штофа на седиштима у биоскопској сали.
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3. У поглављу 12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА,
- на страни 25. табела II) ПОСЛОВИ ПЕРИОДИШНОГ ЧИШЋЕЊА мења се и гласи:
I)
РЕД.
БР.

ПОСЛОВИ ПЕРИОДИЧНОГ ЧИШЋЕЊА
Површина
орјентационо
(m²)

ОПИС ПОСЛОВА

једин.
цена
(дин/m²)

цена по
једном
чишћењу
(Ц х Д)

укупан
број
прања
за
12
месеци

А

Б

Ц

1

Прање
стаклених
површина
ентеријера и екстеријера (прозора,
излога, преградних стакала и сл.) до
3 м висине

1.800

4

2

Прање
стаклених
површина
ентеријера и екстеријера (прозора,
излога) изнад 3 м висине са
употребом скеле

1.600

2

3

Машинско прање подова - облога
керамика

800

4

Машинско
прање,
заштита
и
полирање мермерних подова
Темељно машинско прање подне и
зидне облоге-мермера у изложбеним
просторима и холовима

4.543

4

3.000

2

Дубинско чишћење итисона

457

2

4
5
6

7

8

Д

Е

цена
услуге за
12 месеци

Ф

(Е х Ф)

Г

Темељно машинско прање свих
меких подних површина (тепиха и
457
1
итисoна) као и мебл штофа на
седиштима у биоскопској сали
УКУПАН ИЗНОС ЗА ПОСЛОВЕ ПЕРИОДИЧНОГ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ГОДИНУ
ДАНА
3.Предметне измене и допуне чине саставни део Конкурсне документације 04 број
60-6/17 од 09.02.2017. године.
Комисија
за спровођење ЈНМВ број 02/2017
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