
Конкурсна документација је измењена у складу са  објављеним појашњењима. 

Измењена je одредба о авансу тако да се аванс исплаћује без ПДВ-а. 

Писма о намерама која су прибављена у складу са претходном верзијом 

конкурсне документације, се могу предати уз понуду без обзира што су издата на већи 

износ. 

Позиција број 1. у делу Предмера 1.14 – Алуминијумска браварија се мења и 

тако измењена гласи:  

„Nabavka materijala, izrada i ugradnja polustrukturalne fasade, tipa staklene zid-

zavese, od aluminijumskih eloksiranih fasadnih profila tip SCHUCO (ili odgovarajuće) 

višekomorni sistem, eloksiranih u antracit boji  (RAL 7016). U sklopu fasade nalaze se 

dvokrilna vrata sa bočnim fiksnim ostakljenim površinama. Dimenzije pozicije: 90+180 

(dvokrilna vrata 90+90)+90  x  251.5+71 cm, u svemu prema šemi bravarije. Ukupna 

dimenzija pozicije 360 x 322.5 cm. 

Zastakljeno staklom sledećih karakteristika: spoljno staklo je debljine 6 mm, 

međuprostor je d=14mm spunjen argonom (90%) i vazduhom (10%), dok je unutrašnje staklo 

d=6mm flot. Ug=1.5 W/m2K EN 673. Ivice stakla su brušene. Spojnice između profila i 

stakla su zaptivene crnom zaptivkom EPDM u obliku žljeba prema standardu DIN 7863 (od -

30 do +80 C) za tu vrstu zaptivki. Otvarajuća krila u svemu prema šemi stolarije. 

Potrebno je dostaviti sve ateste tražene u tehničkom opisu. Vrata opremljena sa svim 

potrebnim okovom - svako krilo sa tri šarke, sigurnosnom bravom.  

Obračun po komadu, sve komplet sa izradom, montažom i skelom, kao i zaptivanje 

dela između profila i fiksne fasade.  

U svemu prema šemi stolarije (1). Obračun po komadu.“ 

У делу 1.14. Алуминијумска браварија код позиције 12 измењена је количина 

тако да се тражи 3 комада, код позиције 13 измењена је количина тако да се тражи 4 

комада и код позиције 14 измењена је количина тако да се тражи 7 комада. 

Измењена конкурсна документација у свему замењује претходну конкурсну 

документацију, али се сви обрасци сачињени у складу са првом верзијом конкурсне 

документације (осим измењених страна предмера) могу користити за подношење 

понуде. Комисија се приликом измене конкурсне документације трудила да се не 

поремети распоред страна тако да они понуђачи који су већ припремили понуде на 

старом обрасцу, могу само да замене предметне стране. 
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