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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12,
бр.14/15 и бр.68/15) по коме је покренут поступак, Општинска управа општине
Аранђеловац - Одељење за инвестиције и јавне набавке, Кнеза Михаила бр.108, 34300
Аранђеловац, врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
JАВНУ НАБАВКУ ИЗГРАДЊЕ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТИЊЕ, ЈН 27/20

I На страни 10/73 конкурсне документације у одељку 6.13. ПОДАЦИ О ВРСТИ,
САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА додаје се текст:
Понуђач је дужан да уз понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење
– писмо, са назначеним износом на 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а и назнаком
„безусловна, неопозива и на први позив платива“.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је 90 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз
понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о
јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.  Наручилац ће
вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора
са изабраним понуђачем.
Свака понуда која није осигурана средством финансијског обезбеђења биће одбијена од
стране Наручиоца као неприхватљива.

II На страни 71/73 текстуалног дела конкурсне документације се мења последња реченица
у тачки 3 и гласи: „Računa se 5% od ukupne vrednosti pozicije 1.“ као и последња реченица
у тачки 4 која сада гласи: „Ova stavka se računa kao 3% od ukupne vrednosti pozicije 1.“
Измењен текст стране 71/73 текстуалног дела конкурсне документације је дат у прилогу
измене.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Горе наведена измена је саставни део конкурсне документације .

Комисија за јавну набавку
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Pri probnom puštanju u pogon, investitor
obezbeđuje prisustvo ovlašćenih servisera
opreme koja je ugrađena u sistemu i
predstavnika svih izvođača radova koji su
učestvovali u izgradnji sistema centralnog
grejanja.
Računa se 5% od ukupne vrednosti pozicije 1. % 0,05

4 Pripremno-završni radovi:
otvaranje gradilišta; smeštaj alata i opreme;
usaglašavanje projektne dokumentacije sa
stvarnim stanjem na terenu; vertikalni i
horizontalni transport opreme i materijala;
izrada tehničke dokumentacije stvarno
izvedenog stanja u dva primerka; izrada
principijelnih šema i uputstava za bezbedan rad,
korišćenje i održavanje dostavljanje atestne
dokumentaciju za opremu i materijal, obuka
osoblja koje će rukovoditi sistemom;
programiranje regulacionih uređaja prema
zahtevu Investitora; zatvaranje gradilišta.
Ova stavka se računa kao 3% od ukupne
vrednosti pozicije 1. % 0,03

PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

REKAPITULACIJA GREJANJE

RADIJATORSKO GREJANJE
MONTAŽA
PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI

RADOVA UKUPNO:

KONAČNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA OBJEKAT 1
REKAPITULACIJA OBJEKAT 2
REKAPITULACIJA OBJEKAT 3
REKAPITULACIJA OBJEKAT B1
REKAPITULACIJA OBJEKAT B2
REKAPITULACIJA OBJEKAT B3
REKAPITULACIJA OBJEKAT B4
REKAPITULACIJA SPOLJAŠNJE
UREĐENJE
REKAPITULACIJA POTPORNI ZIDOVI
REKAPITULACIJA REZERVOARA
REKAPITULACIJA
ELEKTROINSTALACIONI RADOVI

REKAPITULACIJA VODOVOD I KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA GREJANJE

RADOVA UKUPNO:


