
ОШ“АЦА АЛЕКСИЋ“ 

Брпј:   348 

Датум: 28.03.2019.                                              

 

                       ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

                                                        БРОЈ 3. 

 

 

 

1. У табели МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, на страни 7. 

брише се  ред са текстпм:      

Дпзвпљени радни 

притисак, bar 
мин. 6 bar 

 

 

2.  У складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама ,  пбјавиће се 

Обавештеое п прпдужеоу рпка за ппднпшеое ппнуда. 

Прпдужава се рпк за ппднпшеое ппнуда и сада гласи: 

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране наручипца 

дп 08.04.2019 гпдине дп 12,00 часпва 

Отвараое ппнуда oбавиће се  у прпстпријама наручипца  08.04.2019 гпдине 

у 13,00 часпва.  

3. Све псталп наведенп у Ппзиву за дпстављаое ппнуда и Пречишћенпм 

тексту кпнкурсне дпкументације брпј 339 пд 26.03.2019.  пбјављеним на 

Ппрталу јавних набавки и Интернет страници наручипца дана  ,пстаје 

непрпмеоенп. 



4. Овим пбавештавамп ппнуђаче да ће се пве Измене и дппуне кпнкурсне 

дпкументације кап и кап и на пснпву оих Пречишћен текст кпнкурсне 

дпкументације пбјавити на Ппрталу јавних набавки Управе за јавне набавке и 

интернет страници наручипца. 

5. У прилпгу  се налази  и измеоенa странa  брпј  7 и Пречишћен текст 

Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти брпј 1.3.1/2019 .  

11. Ппнуђачи су у пбавези да припреме и ппднесу ппнуду у складу са пвим 

Изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације  и Пречишћеним текстпм 

Кпнкурсне дпкументације. 

 

 

                                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Захтеване минималне 

карактеристике 

Карактеристике 

ппнуђене ппреме 

Начин дпказиваоа 

карактеристика 

ппнуђене ппреме 

Прпизвпђач  

 

Званична техничка 

дпкументација 

ппнуђенпг уређаја на 

српскпм језику 

Мпдел  

 

Минимални 

тпплптни капацитет 

(kW) при 

температурнпм 

режиму 50/30°C 

према EN 15417 и 

ЕN677 за рад на 

гпривп прирпдни гас 

или ТНГ 

мин. 150 kW 

 

Oпсег тпплптнпг 

капацитета тј. пднпс 

минималне и 

максималне снаге 

уређаја 

мин. 1:4,5 

 

Тип уређаја 
кпндензаципни тип 

уређаја  

Материјал 

измеоивача димни 

гаспви/впда 

нерђајући челик (INOX) 
 

Начин регулације 

сагпреваоа 

склпппм за аутпматскп 

ппдешаваое и 

пптимизпваое 

квалитета сагпреваое 

тј. смеше ваздух/гпривп 

за све прпмене врсте и 

квалитета гприва 

 



Гаранција, гпдина 

мин. 2 гпдине на уређај 
 

Изјава прпизвпђача 

уређаја на 

мемпрандуму 

или 

Изјава увпзника 

уређаја на 

мемпрандуму 

мин. 10 гпдина на 

измеоивач димни 

гаспви/впда  

Сертификати 

Типски 3А сертификат п 

кпнтрплисаоу издат пд 

стране акредитпванпг 

кпнтрплнпг тела 

Републике Србије 

 

Кппија типскпг 3А 

сертификата п 

кпнтрплисаоу издата 

пд стране 

акредитпванпг 

кпнтрплнпг тела 

Републике Србије 

 

 

                                                                 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

                                                                 


