Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Комисија за јавне набавке
Број: IV-404-608/2018
Број ЈН К 69/18
Дана: 20.12.2018.
Суботица,
Трг слободе 1
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),
Наручилац врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ
ПРОСТОРА РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА

Дана 23.11.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив
за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 69/18, у којој
Наручилац врши измене на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 69/18, у предмеру радова у делу општих
техничких услова за браварске радове сада стоји следеће:

„Fasadnu građevinsku stolariju koja se predviđa od PVC profila raditi od šestokomornih
profila sa čeličnim ojačanjem proizvođača VEKA (ili odgovarajućeg kvaliteta). Okov ROTO,
GU ili odgovarajući kvalitet.
Dok se „Građevinska stolarija od aluninijumskih profila su sa termoprekidom.“ briše.“
II
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 69/18, у предмеру радова у делу описа
техничких услова за браварске радове сада стоји следеће:

„Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja jednostrukih prozora od PVC profila. Profil okvira i krila prozora su od
šestokomornih PVC sa čeličnim ojačanjem, Uf=1,4W/m²K ili manje. Staklo transparentno,
termoizolaciono, niskoemisiono, debljine 4+12+4mm, punjeno argonom, Up=1,0 W/m²K ili
manje. Ugradnja u zidarski otvor suvim postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku
konstrukciju. Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po obodu krila,
kao i pokrivne lajsne po obodu otvora sa obe strane.“
III
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 69/18 мења се рок и време за
подношење и отварање понуда те сада гласи:

Рок за подношење понуде је 28.12.2018. године до 11,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до
28.12.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.
Јавно отварање понуда отпочеће 28.12.2018. године у просторијама Наручиоца, у
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 13,00 часова, у Старој Градској кући, други спрат, у
канцеларији 211-2.
IV
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa.

Напомена: у прилогу ове измене конкурсне документације се налазе одговарајуће
стране из предмера радова које је понуђач дужан да попуни и приложи приликом
подношења понуда.
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3.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija izrada spuštenih plafona ispod
novoizvedenih visećih plafona od gips-karton ploča d=12.5mm. Pričvršćenje ploča
vijcima za metalnu, aluminijsku podkonstrukciju od CD 60/27 profila i ab ploču
preko visilica. Sav materijal i pomoćni materijal: gips ploče, noseći profili, obodni
zidni profil, spojni elementi iz proizvodnog programa Knauf ili drugi odgovarajući,
koja takodje ulazi u cenu. Spojeve prekriti armirajućom trakom i gletovati. Po obimu
ugaone lajsne.
m²

69,85

m²

37,2

4.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija izrada odvojenog zidnog platna
od gips-karton ploča d=12.5mm. Pričvršćenje ploča vijcima za metalnu, aluminijsku
podkonstrukciju od CD 60/27 profila. Sav materijal i pomoćni materijal: gips ploče,
noseći profili, obodni zidni profil, spojni elementi iz proizvodnog programa Knauf ili
drugi odgovarajući, koja takodje ulazi u cenu. Spojeve prekriti armirajućom trakom i
gletovati. Po obimu ugaone lajsne.

SVEGA:
IV BRAVARSKI RADOVI
Opšti tehnički uslovi
Opšti opis za bravarske radove
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:
Fasadnu građevinsku stolariju koja se predviđa od PVC profila raditi od šestokomornih profila sa čeličnim ojačanjem proizvođača VEKA (ili od profila ekvivalentnog
kvaliteta). Okov ROTO, GU ili ekvivalentni kvalitet.
Sva fasadna građevinska bravarija (stolarija) je zastakljena termoizolacionom staklom debljine 4+12+4mm koja se ugrađuje u okvir pomoću odgovarajućih gumenih
dihtunzima. Staklo niskoemisiono Low EK=1.10. Vrata i pregrade u enterijeru sa ispunom od stakla zastakljena su običnim providnim staklom debljine 4mm.
Sve ispune od stakla na fasadnoj stolariji/bravariji moraju da budu dovoqno jaka da izdrže opterećenje vetra, opterećenje usled sopstvene težine i pomeranja
usled termičkog širenja.
Prilikom ugradnje obavezna brtvila po celom obimu kao i ugradnja odgovarajuće prozorske klupice ako u opisu nije naznačeno drugačije. Sva krila su sa odgovarajućim
gumenim dihtunzima po celom obimu.
Bravarija i stolarija se ugrađuje u potkonstrukciju od čeličnih profila samoreznim šarafima.
Svim stavkama obuhvatiti kompletnu izradu stolarije sa odgovarajućim okovom, obimnim i pokrivnim lajsnama i pripadajućim prozorsom klupicom. U ceni je i staklo
prema opisu, kao i ugradnja. Kod svih vrata u ceni je i brava i ključevi prema šemi.
U ceni svake stavke bravarskih radova obuhvatiti i čišćenje od rđe, farbanje temeljnom bojom u dve različite boje i dva završna premaza.
U cenu obračunati i prilagođavanje obloge zida od drvenih furniranih ploča kod spoja sa vratima.

1. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja jednostrukih prozora od PVC profila. Profil okvira i krila prozora su od
šestokomornih PVC sa čeličnim ojačanjem, Uf=1,4W/m²K ili manje. Staklo
transparentno, termoizolaciono, niskoemisiono, debljine 4+12+4mm, punjeno
argonom, Up=1,0 W/m²K ili manje. Ugradnja u zidarski otvor suvim postupkom,
tiplovanjem u zidanu i betonsku konstrukciju. Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju
odgovarajućih dihtunga po obodu krila, kao i pokrivne lajsne po obodu otvora sa
obe strane.
POS 2, dvodelni, dvokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 4, četvorodelni, četvorokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 4a, četvorodelni, četvorokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 5, dvodelni, dvokrilni
dim. 209/299+10cm
POS 9, dvodelni, dvokrilni
dim. 179/219cm
POS 10, jednodelni, jednokrilni
dim. 233/139cm
POS 11, trodelni, jednokrilni
dim. 153/329+10cm
POS 12, jednodelni, jednokrilni
dim. 239/199+10m
POS 13, jednodelni, jednokrilni
dim. 209/199+10m
POS 14, dvodelni, dvokrilni
dim. 329/199+10cm
POS 19, dvodelni, dvokrilni
dim. 153/309+10cm
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