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ПРЕДМЕТ: II Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број ДУ-ЈНР-07/16
Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Наручилац врши следећу измену конкурсне документације јавне набавке радова број ДУ-ЈНР07/16 – адаптација поткровља ученичког дома на Копаонику:
- На 37.и 38. страни конкурсне документације, у обрасцу 6.3.“Спецификација-предмер и
предрачун радова на адаптацији поткровља ученичког дома на Копаонику, у делу „С 6“ –„Припремно
завршни радови“- предмера и предрачуна за извођење машинских инсталација грејања и вентилације,
врши се измена на позицијама 1, 3, 4 и 7. Уместо датих пројектантских процената за обрачун
вредности радова на тим позицијама (у колони -količ.), понуђачи су дужни да упишу понуђене
процентуалне вредности и у колони „Ukupno u RSD, bez PDV-a“, упишу процентуални износ у
динарима, без пдв-а, као производ унетог (понуђеног) процента и укупне вредности радова из своје
понуде на позицији „С“-Предмер и предрачун за извођење машинских инсталацијама грејања и
вентилације, без вредности на позицији „С6“: понуђени % x (ук.понуђена вред.рад. C1 + C2 + C3 +
C4 + C5).
У прилогу ове дају се измењене стране 37. и 38. конкурсне документације.
Извршене измене и допуне, даном њиховог објављивања на Порталу јавних набавку постају
саставни део конкурсне документације јавне набавке ДУ-ЈНР-07/16.

КОМИСИЈА НАРУЧИОЦА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ДУ-ЈНР-07/16

C6

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

r.br.

OPIS POZICIJE

1

Pripremno radovi, koji obuhvataju:
Upoznavanje sa izvedenim stanjem na
objektu.Upoznavanje sa projektom i
ostalom dokumentacijom. Otvaranje
gradilišta.Upoređivanje projekata sa
stvarnim izvedenim stanjem na objektu i
usaglašavanja.

2

a)

b)

3

Jed. mere

Jedinična cena u
RSD, bez pdv-a

Ukupno u RSD, bez
PDV-a

____ %

Demontažno montažni radovi
Obuhvataju demontažu
*postojeće opreme u kotlarnici,
cirkulaciona pumpa i armatura

kompl.

*cevne mreže u nivou prvog i drugog
sprata, razvodne i povratne

m

Demontažu i ponovnu montažu dva
grejna tela na 1 spratu (S.12 i S.13) sa
izradom priključnih veza.

Količ.

1
54
2

kom.

Ispiranje instalacije grejanja
hladnom vodom više puta, dok se kod
ispuštanja ne dobije potpuno čista voda.

_____%

Ispitivanje instalacije grejanja na
hladan hidraulički pritisak (hidraulička
proba)p=prad+2.0bar u trajanju od min.
6h sa osmatranjem nakon toga od min.
24h prema SRPS M.E6.012.
O ispitivanju se sačinjava zapisnik sa
potpisima odgovornih lica.

_____%

4

5

Podešavanje kosih regulacionih ventila
na usponskim vodovima, razvodnim
spratnim ormanima RO1-4 (kom.4),
grejnim telima i kotlarnici na pozicije
predviđene proračunom
predaja zapisnika o merenju
i regulaciji u tri primerka.
RO i kotlarnica

kom.

5

grejna tela

kom.

20
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6

Merenje i regulacija protoka po
cirkulacionim krugovima u kotlarnici.
Merenje izvršiti ultrazvučnim
meračem protoka sa izradom elaborata
o izvršenom merenju i regulaciji.

kom.

Završni radovi na izradi cevne mreže
obuhvataju:
potrebna razmeravanja i usaglašavanja
izrada uputstava za rukovanje u tri
primerka od kojih jedan treba zastakliti,
uramiti i okačiti na vidno mesto.
obeležavanje instalacije (natpisi, simboli
i pozicije raščišćavanje i čišćenje
gradilišta u cilju osposobljavanja
instalacije fan coil klimatizacije
za rad tehnički prijem i primopredaja
instalacije krajnjem korisniku sa izradom
izveštaja koji potpisuju službena lica:
nadzorni organ, predstavnik izvođača
radova grejanja i rukovodilac radova.

7

8

____%

izrada projekta izvedenog stanja u tri
primerka koji se predaju investitoru (tri
kopije grafičke dokumentacije)
isporuka celokupne tehničke
dokumentacije o opremi i radovima
potrebne za tehnološki prijem
i dobijanje upotrebne dozvole, učešće u
tehničkom prijemu i otklanjanju
primedbi.

Ukupno C 6:

C - REKAPITULACIJA
mašinskih instalacija, grejanja i ventilacije
U cene je uračunata izrada, nabavka, transport, montaža i skladištenje opreme

C1
C2
C3
C4
C5
C6

u RSD, bez PDV-a

PRIKLJUČNA VEZA U KOTLARNICI
INSTALACIJE RADIJATORSKOG GREJANJA
INSTALACIJA VENTILACIJE
CEVOVOD
FARBANJE I IZOLACIJA
PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
C ukupno :
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