РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

Број
Датум

404-567/20-08
25.08.2020.

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 70/73 текстуалног дела конкурсне документације се мења текст у тачки 16 и
гласи:
„Pomoćni materijal za ugradnju cevi (bakarni fiting, kiseonik i acetilen, žica za zavarivanje, nosači,

konzole, obujmice, vešaljke, pokretni i nepokretni oslonci, hilzne, fazonski delovi) računa se 30% pozicije
broj 13.“

Измењен текст стране 70/73 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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Termostat Rovex model OCD1999, ili sl.

kom.

32

Pomoćni materijal za ugradnju cevi (bakarni
fiting, kiseonik i acetilen, žica za zavarivanje,
nosači, konzole, obujmice, vešaljke, pokretni i
nepokretni oslonci, hilzne, fazonski delovi)
računa se 30% pozicije broj 13.

%

0,3

RADIJATORSKO GREJANJE UKUPNO
II

MONTAŽA

kom.

1

MONTAŽA UKUPNO
III
1

2

3

PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
Hladna proba:
po završenoj montaži izvršiti ispitivanje
cevovoda i opreme na hidraulički pritisak.
Probni pritisak, koji je definisan u projektnoj
dokumentaciji, mora biti konstantan na
probnom manometru u trajanju od 2 (dva) sata.
Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne
propisana nepropustljivost instalacije. Po
izvršenoj hladnoj probi izvršiti ispiranje svih
cevovoda hladnom vodom, skinuti sita sa
hvatača nečistoća i otvoriti vodove za
odmuljivanje na opremi. Ispiranje obavljati sve
dok ne potekne potpuno čista voda.
Računa se 5% od ukupne vrednosti pozicije 1..
Punjenje sistema vodom:
posle uspešno izvršene hladne probe i ispiranja
sistema vrši se punjenje celokupnog sistema
centralnog grejanja vodom.
Računa se 5% od ukupne vrednosti pozicije 1.
Probno puštanje u pogon i topla proba:
Po uspešno završenoj hladnoj probi vrši se topla
proba.
Povezivanje kablova na regulacioni uređaj
(kablovi su prethodno dovedeni do mesta
regulacionog uređaja). Podešavanje i
programiranje svih potrebnih parametara na
regulacionom uređaju.
Parametri koji su potrebni za toplu probu
definisani su u projektnoj dokumentaciji. Vrši
se balansiranje kompletnog sistema (potrebna
prigušenja, protok, kontrola progrejavanja svih
grejnih tela…). Topla proba vrši se u trajanju od
5 (dana). Overa garantnih listova.
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