РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
Општинска управа општине Сјеница
Број: 1.3.3/2019
Дана : 17.04.2019. год.
Ул.Краља Петра I бр. 1
СЈЕНИЦА
У складу са чланом 63.ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска
управа општине Сјеница, као Наручилац јавне набавке Завршетак изградње зграде вртића
„Маслачак“ у Сјеници, врши измену Конкурсне документације и то:

Измене:
На страни 5. уместо:
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак
локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од
стране Наручиоца.
Иде:
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду, у циљу припреме своје понуде,
имају могућност обиласка локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што
ће се евидентирати од стране Наручиоца.

На страни 9. уместо:
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 70.000.000,00 динара без пореза на
додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова
и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације) на реконструкцији,
адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбенопословни, пословни и јавни објекти).
Иде:
Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки
реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 70.000.000,00 динара без пореза на
додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова
и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације) на реконструкцији,
адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-

пословни, пословни и јавни објекти), односно да је успешно реализовао наведене типове
радова на једном објекту у вредности од најмање 15.000.000,00 динара.

На страни 11. уместо:
Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и
извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације
потребне за припрему прихватљиве понуде.
Иде:
За све понуђаче који желе, постоји могућности обиласка локације како би понуђач детаљно
прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све
неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

На страни 51. уместо:
Израда, транспорт и монтажа једноделних и вишеделних ПВЦ прозора. Прозоре израдити од
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом типа ГЕАЛАН С9000 или
одговарајучи профил другог произвођача, са термо прекидом и ојачаним челичним
нерђајућим профилима, у свему по детаљима и упутствима пројектанта. Прозоре дихтовани
трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, механизам за отварање и
алуминијумски солбанак са спољашње стране објекта улази у цену позиције. Крила прозора
застаклити двослојним типом стакла дебљине 24мм (са алуминијумском термо лајсном, 4мм
флоат + 16мм пуњено Аргоном 90% + 4мм флоат).
Обрачун по комаду комплетно уграђених прозора са застакљивањем, уграђивањем и
дихтовањем.
Напомена: Све мере проверити на лицу места пре израде позиције. Свака грешка која настане
услед непрецизности у димензионисању елемената ће бити уклоњена о трошку извођача
радова.
Иде:
Израда, транспорт и монтажа једноделних и вишеделних ПВЦ прозора. Прозоре израдити од
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом типа ГЕАЛАН С9000 или
одговарајучи профил другог произвођача, са термо прекидом и ојачаним челичним
нерђајућим профилима, коефицијента топлотне проводљивости Уф≤1,50 W/(м2*К), у свему по
детаљима и упутствима пројектанта. Прозоре дихтовани трајно еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима. Оков, механизам за отварање и алуминијумски солбанак са
спољашње стране објекта улази у цену позиције. Крила прозора застаклити двослојним типом
стакла дебљине 24мм (са алуминијумском термо лајсном, 4мм флоат + 16мм пуњено Аргоном
90% + 4мм флоат).
Обрачун по комаду комплетно уграђених прозора са застакљивањем, уграђивањем и
дихтовањем.
Напомена: Све мере проверити на лицу места пре израде позиције. Свака грешка која настане
услед непрецизности у димензионисању елемената ће бити уклоњена о трошку извођача
радова.

На страни 107 уместо:
Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда
била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени
члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
Иде:
Напомена: Обилазак локације представља могућности понуђачу ради олакшавања припреме
понуде и није обавезна. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно
овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

