У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке
извођења радова на санацији базена „Чаир“ у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-1598 од
02.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.46, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 5

У делу конкурсне документације VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР
РАДОВА, под Б ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ (подразумева се набавка, испорука и уградња),
мења се странa 43/65, тј. на позицији „3. Клима коморе у стандардној изведби ..... Систем: KK S V“
количина је „0“ те понуђач није у обавези да исту попуни.
Измењена страница 43/65 је саставни дело конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сходно чл. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.

У Нишу, дана 31.03.2016. године
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Измена и допуна КД бр. 5, измењена страна
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Puštanje bazenskih komora u rad: parametriranje
i usklađivanje sistema, programiranje kontrolera,
ispitivanje i startovanje perifernih delova
automatike. Obezbeđivanje ispravnog rada
sistema prema specifikaciji mašinskog i elektro
projekta. Izrada aplikacionih šema i tehničke
dokumentacije. Obuka korisnika.
Klima komore u standardnoj izvedbi za spoljasnju
ugradnju debljina panela 45 mm, strana
opsluživanja prema zahtevu
- Sistem KK S V
- Model: STD:pro
- Veličina: TK-KK 12.09
- Sastav sekcija: UA.FA.MB.RVV.VC.IS
- Ugradnja: Spoljna
- Izvedba: Spratna
- Debljina oplate: 45mm
- Protok vazduha(m3/h): 7,100
- Eksterni pad pritiska (Pa): 400
- Totalni pad pritiska (Pa): 801
Proizvođač: "Termovent-komerc" Beograd ili
odgovarajuće
Klima komore u standardnoj izvedbi za spoljašnju
ugradnju debljina panela 45 mm, strana
opsluživanja prema zahtevu
- Sistem KK S VI
- Model: STD:pro
- Veličina: TK-KK 15.09
- Sastav sekcija: UA.FA.MB.RVV.VC.IS
- Ugradnja: Spoljna
- Izvedba: Spratna
- Debljina oplate: 45mm
- Protok vazduha(m3/h): 12,000
- Eksterni pad pritiska (Pa): 400
- Totalni pad pritiska (Pa): 914
Proizvođač: "Termovent-komerc" Beograd ili
odgovarajuće
IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P" ili
odgovarajući tip TD 250/100, za izvlačenje
vazduha, sa elastiičnom vezom i priključkom za
električno napajanje.
IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P" ili
odgovarajući tip TD 500/150, za izvlačenje
vazduha, sa elastiičnom vezom i priključkom za
električno napajanje.
Aluminijumske jednoredne rešetke za odvođenje
vazduha, sa horizontalnim pokretnim lopaticama,
demperom za regulaciju, sledećih karakteristika:
tip:AR13+D, HIDRIA ili odgovarajući
veličina: A=1000mm, H=200mm
veličina: A=700mm, H=250mm
veličina: A=400mm, H=100mm
veličina: A=450mm, H=250mm
veličina: A=550mm, H=150mm
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