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ЈП ''ГАС-РУМА'' 
ЈНА 136 
22400 РУМА 
 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ''МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА'' 
БРОЈ:36/1.1.6.8. 
ДАТУМ: 06.09.2018. 
 
 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНИ 
ПОСТУПАК ЈН ''МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА'' БРОЈ 36/1.1.6. 
 
На основу члана 63. ЗЈН, Наручилац врши измене конкурсне документације за отворени 
поступак ЈН ''Мерно регулациона опрема'' бр.36/1.1.6. на начин који следи: 
 
- На страни 18, у оквиру ''ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

МЕРНО РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ'', мења се назив Табеле бр.4 и то на начин који следи: 

 
Првобитно: 
 
4.   МРС   Г- 65, капацитет  Q = 100 m3/h 

 Назив Произвођач, тип , димензије 

1.  Регулатор притиска гаса   

2.  Мерило протока гаса-ротационо  

3.  Електронски температурни коректор  

4.  Фини филтер за гас  

5.  Сигурносно испусни вентил  

6.  Кугласта навојна славина на исп. воду  

7.  Кугласта навојна славина на улазу  

8.  Кугл. прирубничка  славина на излазу  

9.  Манометар улазни ( 0 – 6 bar)  

10.  Манометар излазни  ( 0 - 160 mbar)  

11.  Манометарски вентил - улазни  

12.  Манометарски вентил – излазни  

13.  Метални орман  

 
Мења се на начин: 
 
4.   МРС   Г- 40, капацитет  Q = 65 m3/h 

 Назив Произвођач, тип , димензије 

1.  Регулатор притиска гаса   

2.  Мерило протока гаса-ротационо  

3.  Електронски температурни коректор  

4.  Фини филтер за гас  

5.  Сигурносно испусни вентил  

6.  Кугласта навојна славина на исп. воду  

7.  Кугласта навојна славина на улазу  

8.  Кугл. прирубничка  славина на излазу  

9.  Манометар улазни ( 0 – 6 bar)  

10.  Манометар излазни  ( 0 - 160 mbar)  

11.  Манометарски вентил - улазни  

12.  Манометарски вентил – излазни  

13.  Метални орман  
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- На страни 77. у оквиру поднаслова ''Сервис'', мења се прва алеја на начин који следи: 

 

Првобитно: 
 
Понуђач мора да: 

- обезбеђује сервисирање добра- Температурних мерила протока гаса, турбинских 
мерила протока гаса са електронским коректорима и  мерно регулационих 
станица у гарантном року и по истеку гаранције најмање 10 године; 

- обезбеђује несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за најмање 10 
година од испоруке добра које је предмет јавне набавке; 

- у случају дужег сервисирања – поправке у гарантном року, која траје дуже од три дана, 
понуђач је дужан да бесплатно обезбеди замену конкретног добра и то исте класе за 
све време трајања сервисних радова. 

 У случају да понуђач не обезбеђује захтеване услове везане за сервисирање, понуда ће бити 
одбијена. 

 

Мења се на начин: 
 
Понуђач мора да: 

- обезбеђује сервисирање добра- Температурних мерила протока гаса, турбинских 
мерила протока гаса, електронских коректора и  мерно регулационих станица у 
гарантном року и по истеку гаранције најмање 10 године; 

- обезбеђује несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за најмање 10 
година од испоруке добра које је предмет јавне набавке; 

- у случају дужег сервисирања – поправке у гарантном року, која траје дуже од три дана, 
понуђач је дужан да бесплатно обезбеди замену конкретног добра и то исте класе за 
све време трајања сервисних радова. 

 У случају да понуђач не обезбеђује захтеване услове везане за сервисирање, понуда ће бити 
одбијена. 

 


