ДОМ ЗДРАВЉА МАЛИ ЗВОРНИК
Рибарска 25
15318 МАЛИ ЗВОРНИК
Република Србија
ПИБ:106867296
Матични број: 17813820
Шифра делатности: 8621

Телефон: 015/472-211, факс: 015/471-910
Е-mail: dzmalizvornik@open.telekom.rs
Текући рачун: 840-799667-34

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
свим заитересованим понуђачима у поступку јавне набавке мале вредности број 06/14 – набавка
услуга – инсталирање опреме за заштиту ид пожара
о промени рока за достављање понуда

Дом здравља Мали зворник као наручилац обавештава све заинтересоване понуђаче да је дошло до
померања рока за достављање понуда у ЈНМВ 06/14 – набавка услуга – инсталирање опреме за
заштиту од пожара за потребе Дома здравља Мали Зворник.
Отварање понуда обавиће се дана 01.09.2014. године у 13.00 часова
Благовремене понуде ће се сматрати све понуде које пристигну 01.09.2014. године до 12.00 часова.

Прилог: Измењене стране конкурсне документације
Страна 4,5,6,17 и 18

III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА, РОК ИСПОРУКЕ УСЛУГА, МЕСТО
ИСПОРУКЕ УСЛУГА

Спецификација
Ред.
бр.

1.

Позиција
Испорука микропроцесорске адресабилне централе
за сигнализацију пожара, капацитета до 2
адресабилне петље са 48 зона, 4А PSU, LCD
дисплеј, два програмабилна тастера, 3
програмабилна LED индикатора, 2 програмабилна
релеа, 3 програмабилна улаза, меморија 1000
догађаја. Централа садржи напојну јединицу са
акумулаторском батеријом 2 џ 12 В, 18 Ах за
резервно напајање система минимално 72 сата у
мирном и 30 минута у алармном режиму у случају
испада мрежног напајања. Централа има
интегрисани RS 232 интерфаце за повезивање
принтера и сервисног PC. Централа има могућност
да софтверски врши избор осетљивасти и
критеријума рада јављача пожара.

Јед. мере

Количина

комплет

1

2.

Адресибилни детектор (оптички) пожара

ком

29

3.

Универзално подножје за уградњу аналогноадресабилних детектора пожара са уграђеним
изолатором петље

ком

4

4.

Аналогно адресабилни ручни јављач пожара црвене
боје и кућиште ручног јављача

ком

9

5.

Алармна мултитонска сирена за унутрашњу
монтажу. Сирена мора поседовати CPD сертификат
IP 21

ком

4

6.

GSM дојавни аутомат, двоканални телефонски
аутомат, максимално 6 бројева по каналу, дојава на
4 телефонска броја 4 улазне зоне, 2 релејна излаза,
алармна централа са 4 зоне

ком

1

7.

Универзално подножје за уградњу аналогноадресабилних детектора пожара без изолатора
петље

ком

29

8.

Испорука и полагање гибљиве цеви, halogen free,
Ø 16 мм

м

300
300

9.

Испорука и полагање кабла JH (St)H 2х2х00,8 мм

м

10.

Испорука и полагање кабла JH (St)H 2х2х00,8 мм

м

100

Fe 180/Е30 за сирене
11.

Испорука и полагање кабла NHXH X Fe 180/E60-J
3x2,5 mm2 за везу PPC sa RQ

м

10

12.

Монтажа и повезивање подножја јављача, сирена и
паралелних индикатора

м

42

13.

Провера исправности изведене инсталације,
монтираних и повезаних подножја и сирена,
монтажа и повезивање централе на мрежу,
убацивање јављача у подножја и обележавање,
монтажа сигналних линија са јављачима на
централу, програмирање централе, функционално
испитивање и пуштање у рад, обука корисника у
руковању, испорука документације (упутство за
руковање и програмирање, дневник догађаја и
атести) примопредаја и састављање записника о
исправности и функционалном испитивању,
пуштанје у рад

комплет

1

14.

Набавка, испорука, монтажа и постављање
пластичних кабловских каналица по зиду за
полагање каблова, са довољним бројем разводних
кутија са поклопцем halogen free, 25х16 мм

м

300

РОК ИСПОРУКЕ понуђених услуга не може бити дужи од 15 дана од дана наруџбине
МЕСТО ИСПОРУКЕ : Дом здравља Мали Зворник, Рибарска 25.
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IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива
за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обнављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.75. ст.1 тач. 5)
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) возило за дистрибуцију предметних добара
1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
__________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредноси – набавка услуга –
инсталирање опреме за заштиту од пожара – ЈНМВ број 06/14
страна 6 од 25

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ИНСТАЛАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ЗШТИТУ ОД ПОЖАРА
Ред.бр.

1

ОПИС
Испорука микропроцесорске
адресабилне централе за
сигнализацију пожара,
капацитета до 2 адресабилне
петље са 48 зона, 4А PSU, LCD
дисплеј, два програмабилна
тастера, 3 програмабилна LED
индикатора, 2 програмабилна
релеа, 3 програмабилна улаза,
меморија 1000 догађаја.
Централа садржи напојну
јединицу са акумулаторском
батеријом 2 џ 12 В, 18 Ах за
резервно напајање система
минимално 72 сата у мирном и
30 минута у алармном режиму у
случају испада мрежног
напајања. Централа има
интегрисани RS 232 интерфаце
за повезивање принтера и
сервисног PC. Централа има
могућност да софтверски врши
избор осетљивасти и
критеријума рада мављача
пожара.

2

Адресибилни детектор
(оптички) пожара

3

Универзално подножје за
уградњу аналогно-адресабилних
детектора пожара са уграђеним
изолатором петље

4

Аналогно адресабилни ручни
јављач пожара црвене боје и
кућиште ручног јављача

5

Алармна мултитонска сирена за
унутрашњу монтажу. Сирена
мора поседовати CPD
сертификат IP 21

6

GSM дојавни аутомат,
двоканални телефонски аутомат,
максимално 6 бројева по каналу,
дојава на 4 телефонска броја 4
улазне зоне, 2 релејна излаза,
алармна централа са 4 зоне

Јед.
мере

Количина

комплет

1

ком

29

ком

4

ком

9

ком

4

ком

1

Цена по ј.м.
(без ПДВ-а)

Вредност
(без ПДВ-а)

7

Универзално подножје за
уградњу аналогно-адресабилних
детектора пожара без изолатора
петље

ком

29

8

Испорука и полагање гибљиве
цеви, halogen free,
Ø 16 мм

м

300

9

Испорука и полагање кабла JH
(St)H 2х2х00,8 мм

м

300

10

Испорука и полагање кабла JH
(St)H 2х2х00,8 мм Fe 180/Е30 за
сирене

м

100

11

Испорука и полагање кабла
NHXH X Fe 180/E60-J
3x2,5 mm2 за везу PPC sa RQ

м

10

12

Монтажа и повезивање
подножја јављача, сирена и
паралелних индикатора

м

42

комплет

1

м

300

13

14

Провера исправности изведене
инсталације, монтираних и
повезаних подножја и сирена,
монтажа и повезивање централе
на мрежу, убацивање јављача у
подножја и обележавање,
монтажа сигналних линија са
јављачима на централу,
програмирање централе,
функционално испитивање и
пуштање у рад, обука корисника
у руковању, испорука
документације (упутство за
руковање и програмирање,
дневник догађаја и атести)
примопредаја и састављање
записника о исправности и
функционалном испитивању,
пуштанје у рад
Набавка, испорука, монтажа и
постављање пластичних
кабловских каналица по зиду за
полагање каблова, са довољним
бројем разводних кутија са
поклопцем halogen free, 25х16
мм
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