РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-98-6/19-VII
Дана: 17.12.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево
ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
НАРУЧИЛАЦ: ГРАД КРАЉЕВО
Број јавне набавке: ЈН 404-98/19-VII.
Предмет јавне набавке: Набавка радова на санацији објекта Завода за јавно здравље Краљево
– трећа фаза, за потребе Града Краљева као наручиоца.
Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке.
Датум објављивања: Објављена на Порталу јавних набавки 20.11.2019. године.
1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавка
радова на санацији објекта Завода за јавно здравље Краљево – трећа фаза, за потребе Града Краљева
као наручиоца, је након уочених техничких грешака у објављеној Конкурсној документацији у делу
Поглавље XII-Образац структуре цена са упутством како да се попуни, на страни 114. Конкурсне
документације код позиције 11.23.-Разни радови, донела Одлуку да се ради исправке уочене
техничке грешке и прецизирања Конкурсне документације изврши Измена и допуна Конкурсне
документације, тако што се позиције 11.23. на страна 114. Конкурсне документације дели у две
подпозиције, сагласно датим примедбама заинтересованог лица - потенцијалног понуђача у
постављеном питању и захтеву за појашњењење Конкурсне документације и објављује измењена
страна „114.“ Конкурсне документације обележена као нова страна „114А“. Истовремено је
измењена и страна „1.“ Конкурсне документације новом страном обележеном као „1А“ са новим
продуженим роком за подношење понуда, а све остало остаје исто.
2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок за
подношење понуда ПРОДУЖАВА за 5 (пет) дана, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да је крајњи рок за
подношење понуда 26.12.2019. године до 1100 часова, без обзира на начин доставе. Отварање
понуда је истог дана 26.12.2019. године у 1200 часова, о чему је Наручилац објавио на Порталу ЈН
и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава.
3) Ова Измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне
документације јавне набавке ЈН број 404-98/19-VII набавке радова на санацији објекта Завода за
јавно здравље Краљево – трећа фаза, објављене на Порталу јавних набавки дана 20.11.2019. године.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО – ТРЕЋА ФАЗА
Ознака из Општег речника набавке:
445000000, 45100000, 45300000, 45400000
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН број 404-98/19-VII
УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 237
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ
(20.11.2019 год .)

Рок за достављање понуда

26 .12.2019 до 11.00 h

Јавно отварање понуда

26.12.2019 у 12.00 h

Краљево, новембар/децембар 2019. године
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подконструкцијом од поцинкованих стандардних профила,
d=75mm, обостраном двоструком облогом од стандардних
гипскартонских плоча дебљине d=12,5mm и испуном од
минералне вуне d=50mm. Спојеве гипсаних плоча бандажирати и
изравнати
масом
за
глетовање
према
упутству
произвођача.Обрачун по m2, без одбијања отвора, према
препоруци произвођача. Обрачун по m².
Израда и уградња роло комарника са мрежицом од фибергласа у
Аl-оквиру и кутији,пластифицираних у сивој боји, на прозорима
у приземљу и на спрату, изузев просторија амбуланте. Исте
уградити на постојеће прозоре.Обрачун по m².
а) Облагање зидова простора за смештај боца водоотпорним
двоструким гипскартонским плочама, дебљине d=1,5сm и d=18
,преко металне подконструкције .Саставе обрадити глет масом и
бандаж тракама .Захтевана ватротпорност система зида је F =
120 (2 сатаа) Обрачун по m² .
б) Облагање плафона простора за смештај боца водоотпорним
двоструким гипскартонским плочама дебљине дебљине d=1,5сm
и d=18 ,преко металне подконструкције. Саставе обрадити глет
масом и бандаж тракама .Захтевана ватротпорност система зида
је F = 120 (2 сатаа) Обрачун по m² .
Израда кровне конструкције од четинарског дрвета, прве класе у
свему према статичком прорачуну и пројекту, са покривањем ТР
лимом изнад простора за складиштење боца. У цену урачунати и
премазивање конструкције заштитним премазима против
инсеката и гљивица. У фасадном зиду изнад крова за боце,
предвидети две жалузине за вентилирање Е.08 и Е.09, димензије
отвора 25x50cm.Обрачун по m².
Набавка и уградња ребрастог лима као пода намењеног је за
облагање подних површина у простору за складиштење боца
дебљине од 4 cm на претходно припремљену подлогу,
типловањем у бетонску плочу. Боја по избору инвеститора. У
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