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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за отворени поступак 
''МРС и мерачи'' број 39.1.1.4.  
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши измене 
конкурсне документације за отоврени поступак ''МРС и мерачи'' бр.39.1.1.4. ради 
тачнијег дефинисања димензија прикључака на мерилима, и то на начин: 
 
-На страни 16/63, у оквиру Партије 2, ''Спецификација добара'', уместо табеле: 
 
Температурна мерила протока гаса са мехом 

Рб. Назив 
Мерило 
величине 

Називни 
отвор 

прикључка Ком 

1 Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=110 mm G-4 T DN32 102 
2 Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=160 mm DN25 30 

Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=250 mm DN25 300 3 
 Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=250 mm 

G-4 T 

DN32 245 

4 Температурно мерило протока гаса величине Г-6,  l=250 mm G-6 T DN32 25 

  УКУПНО:     702 
 
 
Поставља се табела са следећим захтеваним подацима: 
 
Температурна мерила протока гаса са мехом 

Рб. Назив 
Мерило 
величине 

Спољни 
навој 

прикључка 
( “ ) 

Ком 

1 Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=110 mm G-4 T 5/4” 102 
2 Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=160 mm 1” 30 

Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=250 mm 1” 300 3 
 Температурно мерило протока гаса величине Г-4,  l=250 mm 

G-4 T 
5/4” 245 

4 Температурно мерило протока гаса величине Г-6,  l=250 mm G-6 T 5/4” 25 

  УКУПНО:    702 
 



- На страни 17/63, Партија 2, у оквиру ''Техничке карактеристике температурних 
мерила протока гаса Г-4, Л=110мм'', под редним бројем 10 уместо текста: 
 ''Прикључци мерила морају бити 1'' (DN25) и 5/4'' (DN32) 
уноси се текст: 
''Прикључци мерила морају бити 5/4'' 
 
- На страни 17/63, Партија 2, у оквиру ''Техничке карактеристике температурних 
мерила протока гаса Г-4, Л=160мм'', под редним бројем 10 уместо текста: 
 ''Прикључци мерила морају бити 1'' (DN25) и 5/4'' (DN32) 
уноси се текст: 
''Прикључци мерила морају бити 1''. 
 
- На страни 18/63, Партија 2, у оквиру ''Техничке карактеристике температурних 
мерила протока гаса Г-4, Л=250мм, под редним бројем 10 уместо текста: 
 ''Прикључци мерила морају бити 1'' (DN25) и 5/4'' (DN32) 
уноси се текст: 
''Прикључци мерила морају бити 1'' и 5/4'' '' 
 
-  На страни 18/63, Партија 2, у оквиру ''Техничке карактеристике температурних 
мерила протока гаса Г-6, Л=250мм, под редним бројем 10 уместо текста: 
 ''Прикључци мерила морају бити 1'' (DN25) и 5/4'' (DN32) 
уноси се текст: 
''Прикључци мерила морају бити 5/4'' '' 
 
- На страни 20/63, у оквиру табеле ''ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 4, 
L=110 mm'',  
мења се досадашњи став 11. који гласи: 
 

11. Прикључци мерила су 

Г-4: 
a) -1''     (DN25) 
б) - 5/4'' (DN32) 
ц) - --------------- 

 
На начин који следи: 
11. Прикључци мерила су Г-4:  

а) - 5/4''  
б) - --------------- 

 
 
- На страни 21/63, у оквиру табеле ''ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 4, 
L=160 mm'',  
мења се досадашњи став 11. који гласи: 
 

11. Прикључци мерила су 

Г-4: 
a) -1''     (DN25) 
б) - 5/4'' (DN32) 
ц) - --------------- 

 
На начин који следи: 
11. Прикључци мерила су Г-4:  

а) - 1''  
б) - --------------- 



 
- На страни 22/63, у оквиру табеле ''ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 4, 
L=250 mm'',  
мења се досадашњи став 11. који гласи: 
 

11. Прикључци мерила су 

Г-4: 
a) -1''     (DN25) 
б) - 5/4'' (DN32) 
ц) - --------------- 

 
На начин који следи: 
11. Прикључци мерила су Г-4:  

a) -1''  
б) - 5/4''  
ц) - --------------- 

 
 
- На страни 23/63, у оквиру табеле ''ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 6, 
L=250 mm'',  
мења се досадашњи став 11. који гласи: 
 

11. Прикључци мерила су 

Г-4: 
a) -1''     (DN25) 
б) - 5/4'' (DN32) 
ц) - --------------- 

 
На начин који следи: 
11. Прикључци мерила су Г-6:  

а) - 5/4''  
б) - --------------- 

 
- На страни 39/63 конкурсне документације, у оквиру ''Критеријуми за избор 
најповољније понуде'', под ставком б) Унификација опреме (Б2) уместо досадашње 
табеле: 
 

 
 

 
Број уграђених мерила 

 Р. б. Назив произвођача опреме (ротациона 
мерила) 

Ком: (%) 

1. ''Elster'' (Kromschroder) 3 17.65 
2.  ''Rombach'' ( Schlumberger) 8 47.06 
3. ''Actaris''  2 11.76 
4. Instroment tech. 2 11.76 
5. Reck & Co 2 11.76 
 УКУПНО: 17 100.00 



Поставља се табела са следећим захтеваним подацима: 
 

 
 
- На страни 50/63, у делу означеном као ''Гарантни рок'' додаје се реченица 
''Гарантни рок се не може понудити мањи од 2 године нити дуже од 5 година'' тако 
да исти гласи: 
 
''Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатовано 
преузимање добра. Гарантни рок се не може понудити мањи од 2 године нити дуже 
од 5 година''  
 

 
Број уграђених мерила 

 Р. б. Назив произвођача опреме (ротациона 
мерила) 

Ком: (%) 

1. ''Elster'' (Kromschroder, Instromet) 5 29.42 
2.  ''Rombach'' ( Schlumberger) 8 47.06 
3. ''Actaris''  2 11.76 
5. Reck & Co 2 11.76 
 УКУПНО: 17 100.00 


