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II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНИХ ПРОЈЕКАТА И
ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА БРОЈ ЈНМВ 02/2017 ПО
ПАРТИЈАМА

ПАРТИЈА 1. – Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова за
пренамену дела централног хола у канцеларијски простор –
адаптација и реконструкција (ознака у ОРН 71242000 израда
пројеката и нацрта, процена трошкова)
ПАРТИЈА 2. – Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова за
пренамену дела читаонице у канцеларијски простор – адаптација
и реконструкција (oзнака у ОРН 71242000 израда пројеката и
нацрта, процена трошкова)

Београд, фебруар 2017. године
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У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга , број ЈНМВ 02/ 2017, по партијама,
број 01-30/76 , од 01. 02. 2017.године (у даљем тексту : КД ), и Изменама и допунама
Конкурсне документације за јавну набавку услуга , број ЈНМВ 02/2017., по партијама, број
01-30/96, од 06.02.2017.године ( у даљем тексту :ИДКД ), врше се следеће измене и допуне:
1. измена:
На страни бр.6 КД, II – Поглавље,тачка 4 – БРИШЕ СЕ и на страни бр.2 ИДКД, 1.
Измена – БРИШЕ СЕ и нови текст гласи:
4. Датуми:
Последњи дан за за предају понуда је: 21.02.2017.године до 13,00 часова без обзира на
начин достављања;
Датум отварања понуда је 21.02.2017.године у 14,00 часова у канцеларији 327, на III
спрату, на адреси Наручиоца.

2. измена :
На страни број 17. КД, III –Поглавље, Пројектни задатак за Партију 1., поднаслов
ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, тачка 2.- БРИШЕ СЕ и нова гласи :
2.Идејни пројекат ( ИДП ) и Пројекат за извођење ( ПЗИ ) треба да садржи следеће:










свеска 0- главна свеска;
свеска 1- пројекат архитектуре;
свеска 2- пројекат конструкције;
свеска 3- пројекат хидротехничких инсталација;
свеска 4- пројекат електроенергетских инсталација;
свеска 5- пројекат телекокомуникационих и сигналних инсталација;
свеска 6 - пројекат машинских инсталација;
елаборат енергетске ефикасности ( радови на фасади);
елаборат заштите од пожара.

По потреби и други пројекти, ако то наложи надлежна институција, задужена за
грађевинске послове и издавања одобрења за извођење радова.
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3. измена:
На страни број 27. КД, III –Поглавље, Пројектни задатак за Партију 2., поднаслов
ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ, тачка 2.- БРИШЕ СЕ и нова гласи :
2.Идејни пројекат ( ИДП ) и Пројекат за извођење ( ПЗИ ) треба да садржи следеће:










свеска 0- главна свеска;
свеска 1- пројекат архитектуре;
свеска 2- пројекат конструкције;
свеска 3- пројекат хидротехничких инсталација;
свеска 4- пројекат електроенергетских инсталација;
свеска 5- пројекат телекокомуникационих и сигналних инсталација;
свеска 6- пројекат машинских инсталација;
елаборат енергетске ефикасности ( радови на фасади);
елаборат заштите од пожара.

По потреби други пројекти, ако то наложи надлежна институција, задужена за
грађевинске послове и издавања одобрења за извођење радова.
4. измена:
На страни број 32. КД, IV- Поглавље, тачка 5. подтачка 5.2. подподтачка 5.2.1.
- БРИШЕ СЕ и нови текст гласи:
5.2.1. доказ о поседовању минималних финансијских капацитета је потврда НБС –
одељење за принудну наплату да понуђач није био у блокади дуже од 10 (десет)
узастопних дана у последњих 12 (дванаест ) месеци рачунато од дана објављивања
КД.
5. измена:
На страни број 39.КД, V-Поглавље, 3. тачка 8. подтачка 7) - БРИШЕ СЕ.
6. измена:
На страни број 39.КД, V-Поглавље, 3. тачка 9. подтачка 2)- БРИШЕ СЕ и нови текст
гласи:
2) Уколико Понуђач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство финасијског
обезбеђења на начин предвиђен тачком 1) уговор неће бити потписан.
7. измена:
На страни 48. КД, VI –Поглавље, 3. Модел уговора за Партију 1. , члан 3. , алинеја 2
која гласи: „ да сарађје са пројактантима по Партији 2.Конкурсне документације –
БРИШЕ СЕ и нова гласи:
- да сарађује са пројектантима из ове Конкурсне документације, као и са
пројектантима из Конкурсне документације ЈНМВ 03/2017 .
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На страни 57. КД, VII –Поглавље, 3. Модел уговора за Партију 2. , члан 3. , алинеја 2
која гласи: „ да сарађје са пројактантима по Партији 2. Конкурсне документације –
БРИШЕ СЕ и нова гласи:
- да сарађује са пројектантима из ове Конкурсне документације, као и са
пројектантима из Конкурсне документације ЈНМВ 03/2017.

КОМИСИЈА
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