
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, 
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши 

 

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 38/2020  

Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно - 
туристичког и едукативног центра „Врелоˮ у Белој Паланци 

 

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 38/2020 – Унапређење туристичког 
потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно - туристичког и едукативног 
центра „Врелоˮ у Белој Паланци, постојећа страна предмера и предрачуна радова број 
112/246 замењује се новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини 

саставни део Конкурсне документације. 
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Набавка,испорука и уградња фенкојлера пр. 
"Wesper"  или слично за примену у двоцевном 
систему са измењивачем вода-ваздух,са 
тробрзинским мотором вентилатора и 
прекидачима за ручни избор брзина 
вентилатора и за избор режима лето/зима. У 
цену је урачуната испорука и монтажа собног 
термостата са контролом брзине вентилатора, 
избором лето-зима и прекидачем укључено - 
искључено, сл. величина:                           

ФЦЦВ 30 ком 4,0

ФЦЦВ 40 ком 8,0

ФЦЦВ 60 ком 1,0

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
термотехничке инсталације

Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно-туристичког и 
едукативног центра "Врело" у Белој Паланци

НАПОМЕНА: 
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, 
испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова 
и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонију-
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до 
депоније (кат. парцела бр. 1270, КО Букуровац). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно 
планирање и трошкове депоније.
ИЛИ
Локална самоуправа не обезбеђује депонију.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према  прописима и важећим 
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.  
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или 
материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, 
предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на 
евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално 
нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по 
важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, 
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току 
извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену

A. INSTALACIJA FENKOJLERA (podrazumeva sa nabavka,isporuka I ugradnja)

1

Измена II конкурсне документације за ЈН број 38/2020 страна <<112/246>>


	Iz2
	Strana 112

