Факултет техничких наука у Чачку
Светог Саве 65,Чачак
Број: 823-14/2017-2
19. 05. 2017. године
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија сачињава
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Јавна набавка радова
Радови на замени фасадне браварије - фаза I, ЈНМВ 6/2017
У следећем:
1. На страни 4/47 конкурсне документације:
Предмет јавне набавке је извођење радова на замени дела фасадне браварије на објекту
Наручиоца, на адреси: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак.
Мења се и гласи:
Предмет јавне набавке је извођење радова на замени дела фасадне браварије (прозора и
врата) на објекту Наручиоца, на адреси: Факултет техничких наука у Чачку, Светог
Саве 65, Чачак.
2. На страни 4/47 конкурсне документације:
Замена постојеће фасадне браварије од бојеног поцинкованог лима („SECO”) 6 коморном застакљеном браваријом од бојених алуминијумских профила RAL 6026 мат
са термопрекидом, застакљено термопан стаклом који треба да испуни услов да
коефицијент пролаза топлоте буде мањи или једнак Umax= 1,4 W/m2K.
Мења се и гласи:
Замена постојеће фасадне браварије од бојеног поцинкованог лима („SECO”) 6 коморном застакљеном браваријом од бојених алуминијумских профила RAL 6026 мат
са термопрекидом, застакљено термопан стаклом који треба да испуни услов да
коефицијент пролаза топлоте прозора буде мањи или једнак Umaxпрозор= 1,4 W/m2K
односно врата Umax врата= 1,5 W/m2K.
3. На страни 5/47 конкурсне документације:
Браварију израдити према захтеваном коефицијенту пролаза топлоте који треба да буде
мањи или једнак Umax= 1,4 W/m2K.
Мења се и гласи:
Браварију израдити према захтеваном коефицијенту пролаза топлоте који треба да
испуни услов да коефицијент пролаза топлоте прозора буде мањи или једнак
Umax прозор= 1,4 W/m2K односно спољашњих врата Umax врата= 1,5 W/m2K.
4. На страни 9/47 конкурсне документације:
Јавном набавком се предвиђа израда, транспорт и монтажа алуминијумске браварије –
вишеделних прозора и врата.
Мења се и гласи:
Јавном набавком се предвиђа израда, транспорт и монтажа алуминијумске фасадне
браварије – вишеделних прозора и врата.

5. На страни 9/47 конкурсне документације:
Потребно је обезбедити профиле чији је коефицијент пролаза топлоте треба да испуни
услов да буде мањи или једнак Umax= 1,4 W/m2K.
Мења се и гласи:
Потребно је обезбедити профиле чији коефицијент пролаза топлоте треба да испуни
услов да укупни коефицијент пролаза топлоте прозора буде мањи или једнак
Umax прозор= 1,4 W/m2K односно врата Umax врата= 1,5 W/m2K.
6. На страни 9/47 конкурсне документације:
Понуђени профили морају да задовољавају следеће стандарде:
Мења се и гласи:
Понуђена фасадна браварија мора задовољити следеће стандарде:
7. На страни 9/47 конкурсне документације:
Понуђач је у обавези да достави понуђени узорак алуминијумског прозора
минималних димензија 30 x 30 cm са обострано аплицираном бојом RAL 6026 мат
и са дихтунг гумама у траженом стандарду и квалитету.
Мења се и гласи:
Понуђач је у обавези да достави понуђени узорак алуминијумског угаоног пресека
профила од којих је израђена браварија минималних димензија 30 x 30 cm са
обострано аплицираном бојом RAL 6026 мат и стаклом и дихтунг гумама у
траженом стандарду и квалитету.
8. На страни 9/47 конкурсне документације:
Гаранција квалитета:
Гарантни рок за уграђену браварију не може бити краћи од 2 године рачунајући од
дана комисијске примопредаје објекта/радова.
Мења се и гласи:
Гарантни рок за уграђену фасадну браварију не може бити краћи од 2 године
рачунајући од дана комисијске примопредаје објекта/радова.
9. На страни 12/47 конкурсне документације у табели у делу:
Да располаже довољним техничким
капацитетом односно да је готов профил
браварије из понуде усаглашен са техничком
спецификацијом и стандардима траженим у
конкурсној документацији, тј. да поседује
одговарајуће атесте, и то:
1. Атест за пропустљивост ваздуха према
Узорак понуђеног алуминијумског прозора
СРПС ЕН 12207 и то класу 4
у траженом квалитету и стандарду
2. Атест за отпорност према деловању воде
минималних димензија 30 x 30 cm са
СРПС ЕН 12208 и то класу 9а
обострано аплицираном бојом RAL 6026
3. Атест за отпорност на притисак ветра
мат и са дихтунг гумама и
СРПС ЕН 12210 и то класу C5
копијe наведених атеста за понуђени профил.
4. Атест за звучну изолациону моћ према
стандарду СРПС ИСО 140, а у вези са
стандардом СРПС ИСО 717 и то класу I
(35dB)
5. Aтест о квалитету пролаза топлоте где
коефицијент не сме прећи Umax= 1,4 W/m2K
Мења се и гласи:

Да располаже довољним техничким
капацитетом односно да готов производ
(браварија по овој конкурсној документацији)
поседује одговарајуће атесте, и то:
1. Атест за пропустљивост ваздуха према
СРПС ЕН 12207 и то класу 4
2. Атест за отпорност према деловању воде
СРПС ЕН 12208 и то класу 9а
3. Атест за отпорност на притисак ветра
СРПС ЕН 12210 и то класу C5
4. Атест за звучну изолациону моћ према
стандарду СРПС ИСО 140, а у вези са
стандардом СРПС ИСО 717 и то класу I
(35dB)
Да коефицијент пролаза топлоте прозора буде
мањи или једнак Umax прозор= 1,4 W/m2K односно
спољашњих врата Umax врата= 1,5 W/m2K

Узорак понуђеног алуминијумског
угаоног пресека профила од којих је
израђена браварија минималних
димензија 30 x 30 cm са обострано
аплицираном бојом RAL 6026 мат и
стаклом и дихтунг гумама у траженом
стандарду и квалитету и копијe наведених
атеста.

Термички прорачун у складу са
стандардом СРПС ЕН ИСО 10077-1 за све
позиције из Предмера или извештај о
испитивању у складу са важећим
стандардима.

10. На страни 16/47 конкурсне документације у делу:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. 05.
2017. године до 10,00 часова.
Мења се и гласи:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25. 05.
2017. године до 10,00 часова.
11. На страни 16/47 конкурсне документације у делу:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 24. 05. 2017. године, са почетком у 11:00
часова, у просторијама наручиоца на адреси улица улица Светог Саве, број 65, Чачак уз
присуство овлашћених представника понуђача.
Мења се и гласи:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 25. 05. 2017. године, са почетком у 11:00
часова, у просторијама наручиоца на адреси улица улица Светог Саве, број 65, Чачак уз
присуство овлашћених представника понуђача.
Комисија за јавну набавку ЈНМВ 6/2017

