ОШ'' ЂУРА ЈАКШИЋ''
Број:198
Дана:10.05.2015.год.
ул. ЈНА 34
тел/факс:013/741-081
е-mail: osdjaksic@open.telekom.rs
сајт школе: www.os-djurajaksic.edu.rs
КОВИН
На основу чл. 63., ст. 1., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2014, 14/2015 и 68/2015), бр. 13/2017 – НАБАВКА РАДОВА ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У
СПОРТСКОЈ САЛИ Наручиоца ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин, ЈНА 34, Комисија за јавну набавку
мења и допуњује Конкурсну документацију бр. 189., од 04.05.2017. год, који су објављени на
Порталу јавних набавки дана 04.05.2017.год.
1. Тачка 1.10. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
''Рок за достављање понуда је до 18.05.2017. године до 12,00 часова''.
2. Тачка 1.11. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
''Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда и то дана
18.05.2017.године у 12,15 часова у просторијама Наручиоца:
ОШ ''Ђура Јакшић'', ул. ЈНА, бр. 34., Ковин, уз присуство овлашћених представника
Понуђача''.
3. Тачка 2.1. ВРСТА, ОПИС И КОЛИЧИНА РАДОВА
Радови треба да обухвате демонтажу постојеће столарије и монтажу нове столарије у спортској
сали, фарбање металне конструкције у коју се монтирају нови елементи, скидање заштитне фолије
на прозорима и завршни грађевинаски радови (уклањање пур пене, оштећења на металној
конструкцији) након уградње, на 2 позиције:
1. Позиција 1: Фиксно
Димензије: (S xV) 915 mm x 1470 mm
Систем профила: алуминијумски, без термо прекида (хладни алуминијум)
Бoja профила:Бела
Врста стакла:LEKSAN 24 mm –транспарентан
Боја LEKSAN-а: Бела
Комада:11
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1. Позиција 2: Фиксно 2 x 1
Димензије: (S xV) 905 mm x 2970 mm
Систем профила: алуминијумски, без термо прекида (хладни алуминијум)
Боја профила:Бела
Врста стакла: LEKSAN 24 mm –транспарентан
Боја LEKSAN-а: Бела
Комада:33
Напомена:три комада позиције 2., у склопу чине једну велику позицију.
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4. Taчка 2.2. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА
При извођењу радова Понуђач је у обавези да се као извођач придржава законских, техничких
прописа стандарда, који регулишу ову врсту радова.
Извођач радова је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг квалитета у складу са
важећим стандардима.
Радови морају бити изведени на високо професионалном нивоу, стручно и квалитетно, у складу са
нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту радова (атести за
профиле, стакло, окове и остале делове који се уграђују).
Алуминијумски профили за израду столарије треба да задовољавају све прописане домаће и
европске стандарде квалитета и постојаности.
За квалитет уграђених материјала, окова и осталих детаља, одговоран је извођач, па наручилац, у
случају сумње, може да захтева достављање одговарајућих докумената, као доказе за потврду
гаранције квалитета.
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем
радова.
Минимум гарантног рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје
радова.
Гарантни рок за све уграђене материјале и опрему је у складу са гарантним роком произвођача
материјала и опреме и тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
НАПОМЕНА :
Понуда Понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни рок краћи од 2 (две)
године, биће оцењена као неприхватљива
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Остали елементи конкурсне документације остају непромењени, односно остају на снази на
начин како су објављени на порталу јавних набавки
У складу са одредбама чл. 63., ст. 1 ., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),измене конкурсне документације истовремено се објављују на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Председник
Комисије за јавну набавку
________________________
Емилија Дракулић
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