На Конкурсну документацију Јавне набавке 156-15 достављамо следеће измене:

•
•

•

•

•

•
•

на страни број 3 (тачка 1.4.), промењен је број телефона са 011/3314653 нa 011/3314657
на страни број 3 (тачка 1.5. други пасус), промењен је датум и сат рока за подношење
понуда са 14.04.2015 године /уторак/ до 11,00 часова, на 30.04.2015. године /четвртак/
до 11:00 часова
на страни број 3 (тачка 1.6. други пасус), промењен је датум и сат отварања понуда са
14.04.2015 године /уторак/ од 12,00 часова, на 30.04.2015. године /четвртак/ од 12:00
часова
на страни број 4 (тачка 4.2.), из текста је избачен део који се односи на неку претходну
конкурсну документацију „који познаје софтверске елементе уређаја за мерење укупног
органског угљеника“. Текст треба да гласи - Понуђач мора да испуњава кадровске и
техничке услове за обављање предметне услуге и да има сервисера, овлашћеног од
стране произвођача опреме.
на страни број 19 промењен је назив јавне набавке на коју се Уговор односи. Стајало је
„Дорада „PHARMACODE“ софтвера система за аплицирање акцизних маркица“, а треба
да стоји „Редовно одржавање на годишњем нивоу 9 комада индустријских инк џет
штампача и 14 комада лепилица за акцизне маркице са софтвером“.
на страни број 19 промењен је датум Позива наручиоца објављивања на Порталу јавних
набавки дана; пише 01.04.2015. а треба да стоји 21.04.2015. године
на страни 26 (тачка 9.) техничка спецификација која је остала из претходне конкурсне
документације, замењена је исправном техничком спецификацијом која треба да гласи:

Шифра

Назив

DO IC-270BKA

IC 270 BK - Мастило за DOMINO принтер

DO IC-295BK

IC 295 BK - Мастило за DOMINO принтер

DO IR-270BKA

IR 270 BK - Резервоар за DOMINO принтер

DO IR-295BK

IR 295 BK - Резервоар за DOMINO принтер

DO MC-270BKA

MC 270 BK - Make up за DOMINO принтер

DO MC-295BK

MC 295 BK - Make up за DOMINO принтер

DO WL-200

WASH WL 200

DO V300501

Рибон V-series 130x450 WR1

DO V300527

Рибон V-series 130x1200 WR1

HIJPK72

Мастило PK72

HMTH18

Make up TH18

DO 14831

Филтер 5u

DO 29273

Филтер kit No.3

DO 29265

Филтер 20u

DO 1-0360015SP

Air filter foam

DO 37805

Air Filter Assy A100

DO 37940

Filter Bulkhead

TID HR451594

Air filter transport GLS

Domino A
серија

Domino V
серија
Hitachi

Редован
сервис A
серија

Редован

TID HR451590

Ink filter

TID HR451489

PTHE filter 20 pack2

TID HR451037

Flat filter

CO 52150240

Pressure Roller

CO 52153838

Traction Roller 95 mm

CO 52083246

Pressing Roller Comb

M6VK21207

Зупчасти каиш

Радно време

Радни сат сервисера

Редован сервис

Редован сервис

Путни трошак

Путни трошак по km

сервис Hitachi

Лепилице
акцизних
маркица

Услуга

Телефонска подршка у оквиру стандардног пакета - 5 радних сати месечно
Телефонска подршка по радном сату преко стандардног пакета од 5 радних
сати месечно

Софтверска
подршка

Подршка са изласком – радно време + путни трошак

Комисија за Јавну набавку 156-15

