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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Број јавне набавке: 404-40/20-VII 

Предмет јавне набавке: Набавка радова на реализацији пројекта ,,Унапређење енергетске 

ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“ за потребе Дома ученика 

средњих школа Краљево  

Врста поступка: Отворени поступак 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки дана 13.08.2020. године 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) у 

отвореном поступку јавне набавке, радова на реализацији пројекта ,,Унапређење енергетске 

ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, комисија за јавну набавку након 

уочених недостатака и постављеног питања потенцијалног понуђача, донела је Одлуку да се 

МЕЊА део конкурсне документације на страни 36 у ПРИЛОГУ 8.  – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 

ЦЕНЕ, тако што се у ставци 4 општи опис уместо произвођача “Rehau” “ уписује ,,произвођача 

“Rehau” или ,,одговарајући“. Што се тиче питања објављивања шеме столарије наручилац упућује 

на појашњење које је већ дато и објављено на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца, као и 

поново упућује све потенцијалне понуђаче да увид у пројектно-техничку документацију отвореног 

поступка јавне набавке радова, ЈН број 404-40/20-VII набавке радова на унапређењу енергетске 

ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево, могуће је извршити сваког радног 

дана у периоду од 12,00 до 13,00 часова у просторијама Дома ученика средњих школа Краљево у 

Краљеву, Карађорђева 262 уз претходну обавезну најаву Наручиоцу дан пре на телефон број 

036/352-663. 

 Ова измена и допуна конкурсне документације врши се ради потпуног усклађивања 

конкурсне документације, уз истовремено МЕЊАЊЕ у објављеној Конкурсној документацији 

стране 36. страном 36А а све остало остаје исто. 
Истовремено Наручилац ОБАВЕШТАВА сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се 

рок за подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за поднешење понуда остаје 

исти, закључно до 14.09.2020. године до 10
30 

часова. Отварање понуда је истог дана 14.09.2020. 

године у 11
30 

часова 

1) Ова измена и допуна конкурсне документације саставни је део основне Конкурсне 

документације јавне набавке број ЈН 404-40/20-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 

13.08.2020. године. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 



1. БРАВАРСКИ РАДОВИ 

ОПШТИ ОПИС                                                   

Израда фасадне столарије – прозора и 

врата. Конструкција од стандардних ПВЦ 

шестокоморних профила ојачаних 

челичним профилима, дебљине минимум 

1.5мм са коефицијентом пролаза топлоте 

који не сме бити већи од 1.10W/m2K, 

произвођача “Rehau” или ,,одговарајуће“ 

испуна трослојно термоизолационо стакло 

пуњено аргоном, дебљина 

4+15+4+15+4мм, два стакла 

нискоемисиона, коефицијент пролаза 

топлоте не већи од 0.8W/m2K, 

произвођача “Rehau”. Опремљено 

висококвалитетним “ГУ”, оковом, 

двоструком дихтунг гумом по обиму 

крила, квалитетним ручицама за отварање 

и забрављивање.  У оквиру позиције 

предвиђена је уградња солбанка од 

поцинкованог, пластифицираног лима у 

белој боји, са спољашње стране. 

    

  

Набавка транспорт и уградња 

четворокрилног прозора са два фиксна 

дела и два крила које се отварају око 

хоризонталне и вертикалне осовине. У 

саставу прозора спољашња алуминијумска 

ролетна са ламелама испуњеним 

полиуретаном у белој боји. Димензије 

прозора 340/180цм. Ознака у схемама 1.                       

Обрачун по комаду. 

ком 
 

24 

 
  

  

Набавка транспорт и уградња 

четворокрилног прозора са два фиксна 

дела и два крила које се отварају око 

хоризонталне и вертикалне осовине. Изнад 

крила фиксни део висине 60цм. Димензије 

прозора 340/180цм. Ознака у схемама 1а.                                                                   

Обрачун по комаду 

ком 
 

10 

 
    

Набавка транспорт и уградња трокрилног 

прозора са два фиксна дела и једним 

крилом које се отвара око хоризонталне и 

вертикалне осовине. У саставу прозора 

спољашња алуминијумска ролетна са 

ламелама испуњеним полиуретаном у 

белој боји. Димензије прозора 230/180цм. 

Ознака у схемама 2.                        
Обрачун по комаду 

 
ком 

 

 
3 

 

    

Набавка транспорт и уградња двокрилног 

прозора са једним фиксним и једним 

крилом које се отвара око вертикалне 

осовине. Димензије прозора 140/180цм.     

Ознака у схемама 3.                                                      

Oбрачун по комаду. 

ком 
 

15 

 
    

 

 

36А/72 


