УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР"РУМА"
Вељка Дугошевића 100. Рума
ПИБ101338828; МБ 08362424

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и
68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 296-2/18 сачинила је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "РУМА"

Адреса

В.Дугошевића 100, Рума

Телефон број

022/479-855

Интернет страница

www.sportskicentar-ruma.rs

Набавка број

296/18

Позив број

296-3/18

Конкурсна документација број

296-4/18

Датум oбјаве Позива и Конкурсне
документације

31.05.2018.г

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:
portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:
www.ruma.rs
ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

296-5/18

ДАТУМ

07.06.2018.г

Врши се измена следећих делова:
Прилог број 8.- Образац структуре цене са упутством какао са се попуни на страни 20/43,
на следећи начин:
Брише се:
Ред.
бр.

ОПИС

Бројизвр Јед. мере Количин Цена по Укупно
шилаца
а
часу без без ПДВПДВ-а
а

1

2

3

4

1

Услуге спасилаца

5

час

528

2

Услуге службеника
обезбеђења

3

час

480

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

5

6

ОПИС

7
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
Када је базен отворен за посетиоце, услуге спасилаца, услуге службеника обезбеђења,
обухватају свакодневно пружање услуга у периоду од 16.06.2018. год до краја сезоне
купања, а најкасније до 15.09.2018. год, 7 дана у недељи и то у следећим временима, са
оквирним бројем сати и бројем кадровске структуре:
-Број потребних спасилаца ван спасилачке столице и са спасилачке столице је до 5 за
јутарњи, дневни и ноћни период.
-Број потребних радника службеника обезбеђења је до 3 за јутарњи, дневни и ноћни
период.

Гласи:
Ред.
бр.

ОПИС

Бројизвр Јед. мере Количин Цена по часу
шилаца
а
без ПДВ-а

1

2

3

4

1

Услуге спасилаца

5

час

528

2

Услуге службеника
обезбеђења

2

час

480

5

Укупно без
ПДВ-а
6 (2*4*5)

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
Када је базен отворен за посетиоце, услуге спасилаца, услуге службеника обезбеђења,
обухватају свакодневно пружање услуга у периоду од 16.06.2018. год до краја сезоне
купања, а најкасније до 15.09.2018. год, 7 дана у недељи и то у следећим временима, са
оквирним бројем сати и бројем кадровске структуре:
-Број потребних спасилаца ван спасилачке столице и са спасилачке столице је до 5 за
јутарњи, дневни и ноћни период.
-Број потребних радника службеника обезбеђења је до 2 за јутарњи, дневни и ноћни
период.
Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним Изменама и допунама
конкурсне документације.
У прилогу достављамо :
ИЗМЕЊЕН:
-Прилог 8 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
који чине обавезне елементе понуде.
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Прилог 8

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ОПИС

Бројизвр
шилаца

1

2

3

4

1

Услуге спасилаца

5

час

528

2

Услуге службеника
обезбеђења

2

час

480

Ред.б
р.

Јед. мере Количина Цена по часу
без ПДВ-а

5

Укупно без
ПДВ-а

6 (2*4*5)

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
Када је базен отворен за посетиоце, услуге спасилаца, услуге службеника обезбеђења,
обухватају свакодневно пружање услуга у периоду од 16.06.2018. год до краја сезоне
купања, а најкасније до 15.09.2018. год, 7 дана у недељи и то у следећим временима, са
оквирним бројем сати и бројем кадровске структуре:
-Број потребних спасилаца ван спасилачке столице и са спасилачке столице је до 5 за
јутарњи, дневни и ноћни период.
-Број потребних радника службеника обезбеђења је до 2 за јутарњи, дневни и ноћни
период.
Због условљености временским приликама Наручилац задржава право ангажовања
мањег броја од максимално наведеног броја наведених извршилаца услуга уколико то
условљавају временски услови, програмске активности и мања посећеност базена
(радним даном, викендом, дневним или ноћним периодом..).
Укупан ОКВИРАН број сати за укупан број спасилаца за целу сезону која траје од 16. 06.
2018 - 15. 09. 2018 године износи до 2640 сати.
Укупан ОКВИРАН број сати за укупан број радника службеника обезбеђења за целу
сезону која траје од 16. 06. 2018 - 15. 09. 2018 године износи до 960 сати.
Услуге спасилаца и службеника обезбеђења по наведеној спецификацији морају бити
извршене у року и траженом квалитету о чему се води Записник о квалитетном извршењу
услуге потписан од стране надлежног органа именованог од стране одговорног лица
Наручиоца.
Напомене:
.
МЕСТО И ДАТУМ:______________
ПОНУЂАЧ
__________________________М.П.

