
 

 
Број: ЈН 10/15/ОП 

Датум: 04.06.2015.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ ДОБАРА  

Набавка материјала са услугом поправки гасних инсталација и уређаја  

10/15/ОП 

 

Дана 22.05.2015. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 

позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у отвореном поступку , за 

јавну набавку број 10/15/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 10/15/ОП мењају се следећа 

поглавља: 

 III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА  

 VI –  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

VIII- OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
Измењени обрасци налазе се у прилогу документације. 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

 

Предмет јавне набавке су добра- Набавка материјала са услугом поправки гасних 

инсталација и уређаја у отвореном поступку јавне набавке бр. 10/15/ОП 
 

 
 I  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКЕ 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1.  Горионик пилот пламена- 
универзални 

комад    
 

2.  Јонизациона електрода- 
универзална 

комад    

3.  Електрода паљења пламена 
за уљне и гасне горионике- 
универзална 

комад    

4.  Електрода паљења пламена 
за уљне и гасне штедњаке- 
универзална 

комад    

5.  Носач пламена за гасне 
горионике QRA-2 

комад    

6.  Носач пламена за уљне 
горионике QRB-3 

комад    

7.  Гасни електромагнетни 
вентил („или одговарајући 
Hanivell, ½“) 

комад    

8.  Јављач пламена на 
штедњацима типа 
„ZANUSSI“ 

комад    

9.  Јављач пламена за котао за 
кување типа „ZANUSSI“ и 
„KONČAR“ 

комад    

10.  Аутоматика гасног 
електромагнетног вентила 
(NOVA 802) за котао за 
кување типа „ZANUSSI“ 

метар    

11.  Електросет (терморегулатор, 
прекидач и др.) на 
котловима за кување типа 
„ZANUSSI“ и „KONČAR“ 

комад    

12.  Плашт котла за кување типа метар²    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

„ZANUSSI“ и „KONČAR“ са 
пламеном плочом и носачем 

13.  Топлотна заштита котла за 
кување типа „ZANUSSI“ и 
„KONČAR“ 

комад    

14.  Гасни регулатор притиска од 
6/4" регулационог опсега (20-
70 mbar), улаз pmaх=500 mbar 

комад    

15.  Електромагнетни вентил за 
гас од 6/4", pmaх=500 mbar 

комад    

16.  Детектор гаса (AB 454 
HANKOOK) 

комад    

17.  Сензор детектора гаса, за 
AB 454 HANKOOK 

комад    

18.  Детектор гаса SENSITRON 
PL 4/8 

комад    

19.  Сензор детектора гаса, за 
SENSITRON PL 4/8 

комад    

20.  Аутоматика за гасни котао 
типа „VIESMMANN“ 
VITOGAS 100 

комад    

21.  Горионик пилота пламена  за 
котао типа „VIESMMANN“ 
VITOGAS 100 

комад    

22.  Електрични високонапонски 
трансформатор 220V/10kV 
„или одговарајући DANFOS“ 

комад    

23.  Аутоматика за гасне 
горионике типа LFL 1.3 

комад    

24.  Аутоматика за уљне 
горионике типа CATRONIC 
TF802 

комад    

25.  Аутоматика за регулацију 
грејања и мешаоних вентила 

комад    

26.  Сензор топлотни, за спољну 
температуру 

комад    

27.  Гасни преостат за гасне 
горионике типа DUNGS 0-
500mbar 

комад    

28.  Ваздушни преостат за гасне комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

горионике типа DUNGS 0-
500mbar 

29.  Гасно прикључно црево 
3/4"(са атестом), 1метар 

комад    

30.  Кугласти вентил за гас 6/4" комад    

31.  Кугласти вентил за гас 1" комад    

32.  Гасни прикључни сет за 
гасни регулатор од 6/4" 

комад    

33.  Механичка опруга за серво 
мотор за горионик „HOVAL“, 
модел HNG-420 

комад    

34.  Високонапонски кабeл, 
лицнасти, са силиконском 
изолацијом ,површине 
попречног пресека 2,5мм² 

метар    

35.  Стопице(бакелитне), за 
високонапонски лицнасти 
кабeл са силиконском 
изолацијом ,површине 
попречног пресека 2,5мм²  

комад    

36.  Гранични термостат за 
бојлер „ARISTON“, типа 
NHRE 26 

комад    

37.  „PIEZO“ упаљач (пилот 
пламена) гасног бојлера 
„ARISTON“ и „QVADRIKA“ 

комад    

38.  Серво мотор „WIESSHAUPT“ 
типа 1055/80, за горионик 
GL7/1D 

комад    

39.  Регулатор притиска гаса за 
парно конвекцијску 
пећ„LAINOX“, типа SAGV102 

комад    

40.  Гасни горионик за парно 
конвекцијску пећ„LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

41.  Електронски регулатор за 
горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

42.  Инвертер горионика за 
парно конвекцијску 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

пећ„LAINOX“, типа SAGV102 

43.  Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

44.  Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

45.  Регулатор притиска гаса за 
парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа MVG102P  

комад    

46.  Гасни горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

47.  Електронски регулатор за 
горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

48.  Инвертер горионика за 
парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа MVG102P  

комад    

49.  Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

50.  Гасни вентил „VK4115V“ за 
парно конвекцијску 
пећ„LAINOX“ , типа SAGV102 
и „LAINOX“, типа MVG102P 

комад    

51.  Склопка "MOLLER ZB 12-4“ 
за парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

комад    

52.  Омекшивач воде за парно 
конвекцијску пећ, протока 
1.500 литара/сат, pmin= 2 
bara, , pmax= 8 bara, 
резервоар за мин. 1 кг соли 

комад    

53.  Основна електронска 
штампана плоча са 
припадајућом електроником 
за регулацију и управљање 
(PC board) на парно 
конвекцијској пећи „LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

типа MVG102P 

54.  Туш батерија са 
флексибилним цревом за 
парно конвекцијске пећи 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

комад    

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а     

 ПДВ     

 ИЗНОС СА ПДВ-ом     

 
 

 
 
II    УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И КОНТРОЛЕ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА  
 
-ОПИС УСЛУГА: Услуге поправке подразумевају дефектажу, демонтажу, монтажу, замену 
оригиналних резервних делова (из табеле  материјала за поправке) проверу исправности рада 
уређаја и давање гаранције на радове и уграђене делове на гасним инсталацијама и 
уређајима. Подразумева радове на електричним деловима наведених инсталација и уређаја, 
механичке поправке и поправке делова гасне инсталације. Операције неопходне за услуге 
поправке су: 
 

Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

1. Поправка електричних елемената 
на индустријском котлу за кување 
на гас, типа „ZANUSSI“ од 180 
литара и „KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

   

2. Поправка гасних елемената на 
индустријском котлу за кување на 
гас, типа „ZANUSSI“ од 180 литара 
и „KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

   

3. Поправка механичких склопова 
(облога котлова) на индустријском 
котлу за кување на гас, типа 
„ZANUSSI“ од 180 литара и 
„KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

   

4. Поправка гасних елемената на 
индустријском гасном киперу типа 
„KONČAR“ 

   



Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

5. Поправка механичких склопова на 
индустријском гасном киперу типа 
„KONČAR“ 

   

6. Поправка гасних елемената на 
индустријском гасном штедњаку 
типа „ZANUSSI“ 

   

7. Поправка механичких склопова 
елемената на индустријском 
гасном штедњаку типа „ZANUSSI“ 

   

8. Поправка електричних елемената 
на гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

   

9. Поправка гасних елемената на 
гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

   

10. Поправка механичких склопова на 
гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

   

11. Поправка електричних елемената 
на гасном бојлеру од 100 литара, 
типа „QVADRIKA“ 

   

12. Поправка гасних елемената и 
механичких склопова на гасном 
бојлеру од 100 литара, типа 
„QVADRIKA“ 

   

13. Поправка електричних елемената 
на гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

   

14. Поправка гасних елемената на 
гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

   

15. Поправка механичких склопова на 
гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

   

16.  Контрола и подешавање 
аутоматике управљања гасног 
котла 

   

17. Поправка електричних елемената 
на горионику за гас 
„WIESSHAUPT“ GL7/1D 

   

18. Поправка гасних елемената на    



Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

горионику за гас „WIESSHAUPT“ 
GL7/1D 

19. Поправка механичких елемената 
на горионику за гас 
„WIESSHAUPT“ GL7/1D 

   

20. Поправка електричних елемената 
на горионику за гас снаге 500kW 

   

21. Поправка гасних елемената на 
горионику за гас снаге 500kW 

   

22. Поправка механичких склопова на 
горионику за гас снаге 500kW 

   

23. Поправка електричних елемената 
на горионику за уље снаге 200kW 

   

24. Поправка механичких склопова на 
горионику за уље снаге 200kW 

   

25. Поправка електричних елемената 
на гасним детекторима типа AB 
454 HANKOOK 

   

26. Поправка електричних елемената 
на гасном детектору (велики, тип: 
SENSITRON PL4) 

   

27. Поправка електричних елемената 
на аутоматици за регулацију 
грејања типа HONEYWELL PS3 

   

28. Поправка електричних елемената 
на мешаоним вентилима DN, типа 
HONEYWELL  

   

29. Поправка механичких склопова на 
мешаоним вентилима DN 100, 
типа HONEYWELL  

   

30. Мање поправке механичких 
склопова на котловима за грејање, 
снаге 200-700 kW 

   

31. Замена гасног регулатора 
притиска од 6/4“ 

   

32. Уградња електромагнетног 
вентила 6/4“ 

   

33. Замена гасног кугластог вентила 
6/4“ 

   



Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

34. Замена гасног кугластог вентила 
1" 

   

35. Замена гасног вентила за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

36. Замена регулатора притиска гаса 
за парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

   

37. Замена гасног горионика за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

38. Поправка гасног горионика за 
парно конвекцијску пећ„LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

39. Замена електронског регулатора 
за горионик за парно конвекцијску 
пећ „LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

   

40. Замена инвертера горионика за 
парно конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

41. Замена вентилатора за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

42. Замена основне електронске 
штампане плоче са припадајућом 
електроником за регулацију и 
управљање (PC board) на парно 
конвекцијској пећи „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а    

 ПДВ    

 ИЗНОС СА ПДВ-ом    

 
 



 
Време извршења услуга 
 

Понуђач је обавезан да се одазове позиву наручиоца за извршење услугe, a који 
подразумева долазак на место пријављеног квара и констатацију истог у року који назначи 
у понуди, а који не може бити дужи од 6 часова рачунајући од тренутка пријаве квара од 
стране наручиоца (како радним данима, тако и у дане викенда, празника као и друге 
нерадне дане). 

Услуга поправке врши се у договору и под Надзором наручиоца. 
Понуђач је дужан да пре сваке појединачно одрађене поправке достави наручиоцу у 

писаном облику документ у коме ће таксативно по ставкама навести врсту поправке, 
материјал неопходан за извршење поправке, са спецификацијом количина и цена 
материјала. Понуђач документ предаје наручиоцу који у писаној форми одобрава сваку 
појединачну поправку, дакле, понуђач не може отпочети са вршењем било какве поправке 
пре него што добије сагласност наручиоца. Понуђач је дужан да наведени документ 
достави наручиоцу у року од 2 сата рачунајући од тренутка доласка понуђача на место 
пријављеног квара и констатације истог. Рок  испоруке добара и извршења услуге је 4 сата 
од тренутка када је наручилац дао своју писану сагласност за појединачну поправку, сем 
изузетно у случају компликованог квара или недостатка резервних делова (уколико се 
набављају из иностранства или по наруџби) када је понуђач дужан да у писаном облику о 
томе обавести наручиоца уз навођење разлога због којих се уговорна обавеза не може 
извршити у наведеном року, а све уз сагласност купца (у погледу оправданости разлога за 
продужење рока). 

Понуђач је обавезан да након завршетка поправке Наручиоцу преда извештај у 
коме ће навести податке о томе који део је замењен приликом интервенције као и његову 
вредност, која пратећа услуга поправке је извршена, укупан износ материјала и услуге коју 
наручилац треба да плати, као и датум и време извршене  поправке, што Наручилац својим 
потписом треба и да потврди. 

Такође, ако се ради о замени делова за које Наручилац има право да средства 
надокнади од осигурања, понуђач је обавезан да на самом извештају наведе све потребне 
податке, у договору са наручиоцем, а који су неопходни да би наручилац могао да изврши 
наплату путем осигурања. 
Достава материјала и услуге поправке врше се, у зависности од потреба односно од тога 
где је квар настао, на следећим адресама наручиоца: 
 

1. Радна јединица „Дом Дудова шума“, Алеја Маршала Тита 31, Суботица (објекат 
домског смештаја) 

2. Радна јединица „Дом за негу“, улица 27. марта број 36, Суботица 

3. Радна јединица „Дом за одрасла лица“, Чикош Беле 34, Суботица 

4. Зграда „Заштићеног“ становања, Алеја Маршала Тита 33, Суботица 

5. Просторије Службе „Отворена заштита“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 

6. Геронтолошки клуб „Центар I“, Петра Драпшина 3, Суботица 

7. Геронтолошки клуб „Центар II“, Жарка Зрењанина 16, Суботица 

8. Геронтолошки клуб „Кертварош“, Алексе Шантића 27, Суботица 

9. Геронтолошки клуб „Бајнат“, Браће Радића 59 , Суботица 

10. Геронтолошки клуб „Бајмок“,Штросмајерова 13, Бајмок 

11. Геронтолошки клуб „Нови Жедник“, Илије Лубарде 4, Нови Жедник 

12. Геронтолошки клуб „Зорка“, Сутјеска 82, Суботица 

13. Геронтолошки клуб „Прозивка“, Наде Димић 34, Суботица 

14. Геронтолошки клуб „Ђурђин“, Бориса Кидрича бб, Ђурђин 

15. Геронтолошки клуб „Мала Босна“, Суботичка 12, Мала Босна 
 



У цену су урачунати трошкови потребног материјала и саме услуге поправке, као и 
трошкови превоза до места вршења услуге поправке односно адреса наручиоца (а која су 
таксативно наведена у оквиру техничких спецификација), без обзира да ли му се седиште 
налази у Суботици или ван Суботице. 
 
 
 
 
Место и датум:___________________ 

ПОНУЂАЧ     
 

                                                              ______________________ 
                                                            Потпис 

 
 
 
 

М.П. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара  

Набавка материјала са услугом поправки гасних инсталација и уређаја  у отвореном 
поступку јавне набавке број: 10/15/ОП 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 

 
 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка материјала са услугом поправки гасних 
инсталација и уређаја  у отвореном поступку јавне набавке број: 10/15/ОП 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од 
дана пријема исправног рачуна 
продавца за свако испоручено добро и 
сукцесивно извршену пратећу услугу 
сервиса, уз који ће бити приложен 
извештај о извршеној испоруци добара 
и извршеној услузи поправке. 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 90 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од дана 
отварања понуда 

Испорука добара и извршење пратећих услуга 
која су предмет набавке врши се у периоду од 
годину дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је дужан да у конкурсној документацији 
наведе рок одазива на позив наручиоца у 
случају пријаве квара, који не може бити дужи од 
6 часова од упућеног позива тј. налога 
наручиоца. 
Рок  испоруке добара и извршења услуге је 4 
сата од тренутка када је наручилац дао своју 
писану сагласност за појединачну поправку,сем 
изузетно у случају компликованог квара када је 
понуђач дужан да у писаном облику о томе 
обавести наручиоца уз навођење разлога због 
којих се уговорна обавеза не може извршити у 
наведеном року. 
Испорука материјала и извршење услуге која је 
предмет уговора врши се на адресама 
наручиоца наведеним у оквиру техничких 
спецификација и модела уговора. 
 

 Рок одазива на позив наручиоца у 
случају пријаве квара је ___________ 
часа од упућеног позива тј. налога 
наручиоца. 
 



Гаранција 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију на 
извршене пропратне услуге поправке у року не 
краћем од 12 месеци, рачунајући од дана 
достављања извештаја о извршеној испоруци 
добара и извршеној услузи поправке.Понуђач је 
дужан да приликом вршења услуга (поправки) 
које су предмет уговора угради оригиналне, нове 
резервне делове (материјал) и за исте обезбеди 
произвођачку гаранцију.Уколико понуђач није у 
могућности да на материјал (резервне делове) 
обезбеди произвођачку гаранцију, у том случају 
дужан је да за наведена добра да гаранцију у 
дужини од најмање 6 месеци, рачунајући од 
дана достављања извештаја о извршеној 
испоруци добара и извршеној услузи поправке. 
Гаранција важи под  условом да наручилац 
уређаје користи у складу са упутством за 
руковање. 
 

Уколико понуђач није у могућности да 
на материјал (резервне делове) 
обезбеди произвођачку гаранцију, у том 
случају дужан је да за наведена добра 
да гаранцију у дужини од __________ 
месеци (минимум 6 месеци), рачунајући 
од дана достављања извештаја о 
извршеној испоруци добара и 
извршеној услузи поправке. 

 

 

I  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКЕ 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

1.  
 

Горионик пилот пламена- 
универзални 

комад    
 

2.  Јонизациона електрода- 
универзална 

комад    

3.  Електрода паљења пламена 
за уљне и гасне горионике- 
универзална 

комад    

4.  Електрода паљења пламена 
за уљне и гасне штедњаке- 
универзална 

комад    

5.  Носач пламена за гасне 
горионике QRA-2 

комад    

6.  Носач пламена за уљне 
горионике QRB-3 

комад    

7.  Гасни електромагнетни 
вентил („или одговарајући 
Hanivell, ½“) 

комад    

8.  Јављач пламена на 
штедњацима типа 
„ZANUSSI“ 

комад    

9.  Јављач пламена за котао за 
кување типа „ZANUSSI“ и 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

„KONČAR“ 

10.  Аутоматика гасног 
електромагнетног вентила 
(NOVA 802) за котао за 
кување типа „ZANUSSI“ 

метар    

11.  Електросет (терморегулатор, 
прекидач и др.) на 
котловима за кување типа 
„ZANUSSI“ и „KONČAR“ 

комад    

12.  Плашт котла за кување типа 
„ZANUSSI“ и „KONČAR“ са 
пламеном плочом и носачем 

метар²    

13.  Топлотна заштита котла за 
кување типа „ZANUSSI“ и 
„KONČAR“ 

комад    

14.  Гасни регулатор притиска од 
6/4" регулационог опсега (20-
70 mbar), улаз pmaх=500 mbar 

комад    

15.  Електромагнетни вентил за 
гас од 6/4", pmaх=500 mbar 

комад    

16.  Детектор гаса (AB 454 
HANKOOK) 

комад    

17.  Сензор детектора гаса, за 
AB 454 HANKOOK 

комад    

18.  Детектор гаса SENSITRON 
PL 4/8 

комад    

19.  Сензор детектора гаса, за 
SENSITRON PL 4/8 

комад    

20.  Аутоматика за гасни котао 
типа „VIESMMANN“ 
VITOGAS 100 

комад    

21.  Горионик пилота пламена  за 
котао типа „VIESMMANN“ 
VITOGAS 100 

комад    

22.  Електрични високонапонски 
трансформатор 220V/10kV 
„или одговарајући DANFOS“ 

комад    

23.  Аутоматика за гасне 
горионике типа LFL 1.3 

комад    

24.  Аутоматика за уљне комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

горионике типа CATRONIC 
TF802 

25.  Аутоматика за регулацију 
грејања и мешаоних вентила 

комад    

26.  Сензор топлотни, за спољну 
температуру 

комад    

27.  Гасни преостат за гасне 
горионике типа DUNGS 0-
500mbar 

комад    

28.  Ваздушни преостат за гасне 
горионике типа DUNGS 0-
500mbar 

комад    

29.  Гасно прикључно црево 
3/4"(са атестом), 1метар 

комад    

30.  Кугласти вентил за гас 6/4" комад    

31.  Кугласти вентил за гас 1" комад    

32.  Гасни прикључни сет за 
гасни регулатор од 6/4" 

комад    

33.  Механичка опруга за серво 
мотор за горионик „HOVAL“, 
модел HNG-420 

комад    

34.  Високонапонски кабeл, 
лицнасти, са силиконском 
изолацијом ,површине 
попречног пресека 2,5мм² 

метар    

35.  Стопице(бакелитне), за 
високонапонски лицнасти 
кабeл са силиконском 
изолацијом ,површине 
попречног пресека 2,5мм²  

комад    

36.  Гранични термостат за 
бојлер „ARISTON“, типа 
NHRE 26 

комад    

37.  „PIEZO“ упаљач (пилот 
пламена) гасног бојлера 
„ARISTON“ и „QVADRIKA“ 

комад    

38.  Серво мотор „WIESSHAUPT“ 
типа 1055/80, за горионик 
GL7/1D 

комад    

39.  Регулатор притиска гаса за 
парно конвекцијску 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

пећ„LAINOX“, типа SAGV102 

40.  Гасни горионик за парно 
конвекцијску пећ„LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

41.  Електронски регулатор за 
горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

42.  Инвертер горионика за 
парно конвекцијску 
пећ„LAINOX“, типа SAGV102 

комад    

43.  Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

44.  Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

45.  Регулатор притиска гаса за 
парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа MVG102P  

комад    

46.  Гасни горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

47.  Електронски регулатор за 
горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

48.  Инвертер горионика за 
парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа MVG102P  

комад    

49.  Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

50.  Гасни вентил „VK4115V“ за 
парно конвекцијску 
пећ„LAINOX“ , типа SAGV102 
и „LAINOX“, типа MVG102P 

комад    

51.  Склопка "MOLLER ZB 12-4“ 
за парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

комад    

52.  Омекшивач воде за парно комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена без 
ПДВ-а 

ПДВ Цена са 
ПДВ-ом 

конвекцијску пећ, протока 
1.500 литара/сат, pmin= 2 
bara, , pmax= 8 bara, 
резервоар за мин. 1 кг соли 

53.  Основна електронска 
штампана плоча са 
припадајућом електроником 
за регулацију и управљање 
(PC board) на парно 
конвекцијској пећи „LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

54.  Туш батерија са 
флексибилним цревом за 
парно конвекцијске пећи 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

комад    

 

 
 
 
II    УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И КОНТРОЛЕ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА  
 
-ОПИС УСЛУГА: Услуге поправке подразумевају дефектажу, демонтажу, монтажу, замену 
оригиналних резервних делова (из табеле  материјала за поправке) проверу исправности рада 
уређаја и давање гаранције на радове и уграђене делове на гасним инсталацијама и 
уређајима. Подразумева радове на електричним деловима наведених инсталација и уређаја, 
механичке поправке и поправке делова гасне инсталације. Операције неопходне за услуге 
поправке су: 
 
 

Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

1. Поправка електричних елемената 
на индустријском котлу за кување 
на гас, типа „ZANUSSI“ од 180 
литара и „KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

   

2. Поправка гасних елемената на 
индустријском котлу за кување на 
гас, типа „ZANUSSI“ од 180 литара 
и „KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

   

3. Поправка механичких склопова 
(облога котлова) на индустријском 

   



Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

котлу за кување на гас, типа 
„ZANUSSI“ од 180 литара и 
„KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

4. Поправка гасних елемената на 
индустријском гасном киперу типа 
„KONČAR“ 

   

5. Поправка механичких склопова на 
индустријском гасном киперу типа 
„KONČAR“ 

   

6. Поправка гасних елемената на 
индустријском гасном штедњаку 
типа „ZANUSSI“ 

   

7. Поправка механичких склопова 
елемената на индустријском 
гасном штедњаку типа „ZANUSSI“ 

   

8. Поправка електричних елемената 
на гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

   

9. Поправка гасних елемената на 
гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

   

10. Поправка механичких склопова на 
гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

   

11. Поправка електричних елемената 
на гасном бојлеру од 100 литара, 
типа „QVADRIKA“ 

   

12. Поправка гасних елемената и 
механичких склопова на гасном 
бојлеру од 100 литара, типа 
„QVADRIKA“ 

   

13. Поправка електричних елемената 
на гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

   

14. Поправка гасних елемената на 
гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

   

15. Поправка механичких склопова на 
гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

   



Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

16.  Контрола и подешавање 
аутоматике управљања гасног 
котла 

   

17. Поправка електричних елемената 
на горионику за гас 
„WIESSHAUPT“ GL7/1D 

   

18. Поправка гасних елемената на 
горионику за гас „WIESSHAUPT“ 
GL7/1D 

   

19. Поправка механичких елемената 
на горионику за гас 
„WIESSHAUPT“ GL7/1D 

   

20. Поправка електричних елемената 
на горионику за гас снаге 500kW 

   

21. Поправка гасних елемената на 
горионику за гас снаге 500kW 

   

22. Поправка механичких склопова на 
горионику за гас снаге 500kW 

   

23. Поправка електричних елемената 
на горионику за уље снаге 200kW 

   

24. Поправка механичких склопова на 
горионику за уље снаге 200kW 

   

25. Поправка електричних елемената 
на гасним детекторима типа AB 
454 HANKOOK 

   

26. Поправка електричних елемената 
на гасном детектору (велики, тип: 
SENSITRON PL4) 

   

27. Поправка електричних елемената 
на аутоматици за регулацију 
грејања типа HONEYWELL PS3 

   

28. Поправка електричних елемената 
на мешаоним вентилима DN, типа 
HONEYWELL  

   

29. Поправка механичких склопова на 
мешаоним вентилима DN 100, 
типа HONEYWELL  

   

30. Мање поправке механичких 
склопова на котловима за грејање, 
снаге 200-700 kW 

   



Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

31. Замена гасног регулатора 
притиска од 6/4“ 

   

32. Уградња електромагнетног 
вентила 6/4“ 

   

33. Замена гасног кугластог вентила 
6/4“ 

   

34. Замена гасног кугластог вентила 
1" 

   

35. Замена гасног вентила за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

36. Замена регулатора притиска гаса 
за парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

   

37. Замена гасног горионика за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

38. Поправка гасног горионика за 
парно конвекцијску пећ„LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

39. Замена електронског регулатора 
за горионик за парно конвекцијску 
пећ „LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

   

40. Замена инвертера горионика за 
парно конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

41. Замена вентилатора за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

   

42. Замена основне електронске 
штампане плоче са припадајућом 
електроником за регулацију и 
управљање (PC board) на парно 
конвекцијској пећи „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 

   



Ред. бр. Услуга Цена 
услуга без 

ПДВ-а 

ПДВ Цена услуга са 
ПДВ-ом 

MVG102P 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

 

 

I  МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКЕ 
 

Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена  по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Остали 
трошкови 
(царина, 

трошкови 
транспорта 

и други 
трошкови 
без ПДВа  

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

1. Горионик пилот пламена- 
универзални 

Комад    
 

2. Јонизациона електрода- 
универзална 

комад    

3. Електрода паљења пламена 
за уљне и гасне горионике- 
универзална 

комад    

4. Електрода паљења пламена 
за уљне и гасне штедњаке- 
универзална 

комад    

5. Носач пламена за гасне 
горионике QRA-2 

комад    

6. Носач пламена за уљне 
горионике QRB-3 

комад    

7. Гасни електромагнетни 
вентил („или одговарајући 
Hanivell, ½“) 

Комад    

8. Јављач пламена на 
штедњацима типа 
„ZANUSSI“ 

комад    

9. Јављач пламена за котао за 
кување типа „ZANUSSI“ и 
„KONČAR“ 

комад    

10. Аутоматика гасног 
електромагнетног вентила 
(NOVA 802) за котао за 
кување типа „ZANUSSI“ 

метар    

11. Електросет (терморегулатор, 
прекидач и др.) на 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена  по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Остали 
трошкови 
(царина, 

трошкови 
транспорта 

и други 
трошкови 
без ПДВа  

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

котловима за кување типа 
„ZANUSSI“ и „KONČAR“ 

12. Плашт котла за кување типа 
„ZANUSSI“ и „KONČAR“ са 
пламеном плочом и носачем 

метар    

13. Топлотна заштита котла за 
кување типа „ZANUSSI“ и 
„KONČAR“ 

комад    

14. Гасни регулатор притиска од 
6/4" регулационог опсега (20-
70 mbar), улаз pmaх=500 mbar 

комад    

15. Електромагнетни вентил за 
гас од 6/4" pmaх=500 mbar 

комад    

16. Детектор гаса (AB 454 
HANKOOK) 

комад    

17. Сензор детектора гаса, за 
AB 454 HANKOOK 

комад    

18. Детектор гаса SENSITRON 
ПL4/8 

комад    

19. Сензор детектора гаса, за 
SENSITRON ПL4/8 

комад    

20. Аутоматика за гасни котао 
типа „VIESMMANN“ 
VITOGAS 100 

комад    

21. Горионик пилота пламена  за 
котао типа „VIESMMANN“ 
VITOGAS 100 

комад    

22. Електрични високонапонски 
трансформатор 220V/10kV 
„или одговарајући DANFOS“ 

комад    

23. Аутоматика за гасне 
горионике типа LFL 1.3 

комад    

24. Аутоматика за уљне 
горионике типа CATRONIC 
TF802 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена  по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Остали 
трошкови 
(царина, 

трошкови 
транспорта 

и други 
трошкови 
без ПДВа  

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

25. Аутоматика за регулацију 
грејања и мешаоних вентила 

комад    

26. Сензор топлотни, за спољну 
температуру 

комад    

27. Гасни преостат за гасне 
горионике типа DUNGS““ 0-
500mbar 

комад    

28. Ваздушни преостат за гасне 
горионике типа DUNGS““ 0-
500mbar 

комад    

29. Гасно прикључно црево 
3/4"(са атестом), 1метар 

комад    

30. Кугласти вентил за гас 6/4" комад    

31. Кугласти вентил за гас 1" комад    

32. Гасни прикључни сет за 
гасни регулатор од 6/4" 

комад    

33. Механичка опруга за серво 
мотор за горионик „HOVAL“, 
модел HNG-420 

комад    

34. Високонапонски кабeл, 
лицнасти, са силиконском 
изолацијом ,површине 
попречног пресека 2,5мм² 

метар    

35. Стопице(бакелитне), за 
високонапонски лицнасти 
кабeл са силиконском 
изолацијом ,површине 
попречног пресека 2,5мм²  

комад    

36. Гранични термостат за 
бојлер „ARISTON“, типа 
NHRE 26 

комад    

37. „PIEZO“ упаљач (пилот 
пламена) гасног бојлера 
„ARISTON“ и „QVADRIKA“ 

комад    

38. Серво мотор „WIESSHAUPT“ 
типа 1055/80, за горионик 

комад    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена  по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Остали 
трошкови 
(царина, 

трошкови 
транспорта 

и други 
трошкови 
без ПДВа  

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

GL7/1D 

39. Регулатор притиска гаса за 
парно конвекцијску 
пећ„LAINOX“, типа SAGV102 

комад    

40. Гасни горионик за парно 
конвекцијску пећ„LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

41. Електронски регулатор за 
горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

42. Инвертер горионика за 
парно конвекцијску 
пећ„LAINOX“, типа SAGV102 

комад    

43. Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 

комад    

44. Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

комад    

45. Регулатор притиска гаса за 
парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа MVG102P  

    

46. Гасни горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

    

47. Електронски регулатор за 
горионик за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

    

48. Инвертер горионика за 
парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа MVG102P  

    

49. Вентилатор за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа MVG102P 

    



Ред. бр. Материјал Јединица 
мере 

Цена  по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Остали 
трошкови 
(царина, 

трошкови 
транспорта 

и други 
трошкови 
без ПДВа  

Цена по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

50. Гасни вентил „VK4115V“ за 
парно конвекцијску 
пећ„LAINOX“ , типа SAGV102 
и „LAINOX“, типа MVG102P 

    

51. Склопка "MOLLER ZB 12-4“ 
за парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

    

52. Омекшивач воде за парно 
конвекцијску пећ, протока 
1.500 литара/сат, pmin= 2 
bara, , pmax= 8 bara, 
резервоар за мин. 1 кг соли 

    

53. Основна електронска 
штампана плоча са 
припадајућом електроником 
за регулацију и управљање 
(PC board) на парно 
конвекцијској пећи „LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, 
типа MVG102P 

    

54. Туш батерија са 
флексибилним цревом за 
парно конвекцијске пећи 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

    

 

II    УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И КОНТРОЛЕ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА 
 
-ОПИС УСЛУГА: Услуге поправке подразумевају дефектажу, демонтажу, монтажу, замену 
оригиналних резервних делова (из табеле  материјала за поправке) проверу исправности рада 
уређаја и давање гаранције на радове и уграђене делове на гасним инсталацијама и 
уређајима. Подразумева радове на електричним деловима наведених инсталација и уређаја, 
механичке поправке и поправке делова гасне инсталације. Операције неопходне за услуге 
поправке су: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ред. бр. Услуга Јединиц
а мере 

Цена  по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Осттали 
трошков

и 
(царина, 
трошков

и 
транспор

та и 
други 

трошков
и без 
ПДВа 

Цена по 
јединици мере 

са ПДВ-ом 

1. Поправка електричних елемената 
на индустријском котлу за кување 
на гас, типа „ZANUSSI“ од 180 
литара и „KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

услуга    

2. Поправка гасних елемената на 
индустријском котлу за кување на 
гас, типа „ZANUSSI“ од 180 литара 
и „KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

услуга    

3. Поправка механичких склопова 
(облога котлова) на индустријском 
котлу за кување на гас, типа 
„ZANUSSI“ од 180 литара и 
„KONČAR“ од 200 литара 
запремине 

услуга    

4. Поправка гасних елемената на 
индустријском гасном киперу типа 
„KONČAR“ 

услуга    

5. Поправка механичких склопова на 
индустријском гасном киперу типа 
„KONČAR“ 

услуга    

6. Поправка гасних елемената на 
индустријском гасном штедњаку 
типа „ZANUSSI“ 

услуга    

7. Поправка механичких склопова 
елемената на индустријском 
гасном штедњаку типа „ZANUSSI“ 

услуга    



Ред. бр. Услуга Јединиц
а мере 

Цена  по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

Осттали 
трошков

и 
(царина, 
трошков

и 
транспор

та и 
други 

трошков
и без 
ПДВа 

Цена по 
јединици мере 

са ПДВ-ом 

8. Поправка електричних елемената 
на гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

услуга    

9. Поправка гасних елемената на 
гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

услуга    

10. Поправка механичких склопова на 
гасном бојлеру од 200 литара, 
типа „ARISTON“ 

услуга    

11. Поправка електричних елемената 
на гасном бојлеру од 100 литара, 
типа „QVADRIKA“ 

услуга    

12. Поправка гасних елемената и 
механичких склопова на гасном 
бојлеру од 100 литара, типа 
„QVADRIKA“ 

услуга    

13. Поправка електричних елемената 
на гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

услуга    

14. Поправка гасних елемената на 
гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

услуга    

15. Поправка механичких склопова на 
гасном подном котлу, типа 
„VIESMMANN“ VITOGAS 100 

услуга    

16.  Контрола и подешавање 
аутоматике управљања гасног 
котла 

услуга    

17. Поправка електричних елемената 
на горионику за гас 
„WIESSHAUPT“ GL7/1D 

услуга    

18. Поправка гасних елемената на 
горионику за гас „WIESSHAUPT“ 

услуга    
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GL7/1D 

19. Поправка механичких елемената 
на горионику за гас 
„WIESSHAUPT“ GL7/1D 

услуга    

20. Поправка електричних елемената 
на горионику за гас снаге 500kW 

услуга    

21. Поправка гасних елемената на 
горионику за гас снаге 500kW 

услуга    

22. Поправка механичких склопова на 
горионику за гас снаге 500kW 

услуга    

23. Поправка електричних елемената 
на горионику за уље снаге 200kW 

услуга    

24. Поправка механичких склопова на 
горионику за уље снаге 200kW 

услуга    

25. Поправка електричних елемената 
на гасним детекторима типа AB 
454 HANKOOK 

услуга    

26. Поправка електричних елемената 
на гасном детектору (велики, тип: 
SENSITRON PL4) 

услуга    

27. Поправка електричних елемената 
на аутоматици за регулацију 
грејања типа HONEYWELL PS3 

услуга    

28. Поправка електричних елемената 
на мешаоним вентилима DN, типа 
HONEYWELL  

услуга    

29. Поправка механичких склопова на 
мешаоним вентилима DN 100, 
типа HONEYWELL  

услуга    

30. Мање поправке механичких 
склопова на котловима за грејање, 
снаге 200-700 kW 

услуга    
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са ПДВ-ом 

31. Замена гасног регулатора 
притиска од 6/4“ 

услуга    

32. Уградња електромагнетног 
вентила 6/4“ 

услуга    

33. Замена гасног кугластог вентила 
6/4“ 

услуга    

34. Замена гасног кугластог вентила 
1" 

услуга    

35. Замена гасног вентила за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

услуга    

36. Замена регулатора притиска гаса 
за парно конвекцијску пећ 
„LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

услуга    

37. Замена гасног горионика за парно 
конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

услуга    

38. Поправка гасног горионика за 
парно конвекцијску пећ„LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

услуга    

39. Замена електронског регулатора 
за горионик за парно конвекцијску 
пећ „LAINOX“, типа SAGV102 и 
„LAINOX“, типа MVG102P 

услуга    

40. Замена инвертера горионика за 
парно конвекцијску пећ „LAINOX“, 
типа SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

услуга    

41. Замена вентилатора за парно услуга    
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конвекцијску пећ „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

42. Замена основне електронске 
штампане плоче са припадајућом 
електроником за регулацију и 
управљање (PC board) на парно 
конвекцијској пећи „LAINOX“, типа 
SAGV102 и „LAINOX“, типа 
MVG102P 

услуга    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је 
исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити 
јединичне цене без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

 

 

 


