Бр. 404/1-48-6/2018-02
Датум 20.09.2018.године

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ИЗМЕНA
КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Јавна набавка бр. 404/1-48/2018-02
Демонтажа постојећег котла и набавка и уградња новог котла на чврсто
грејање-пелет

Септембар 2018. година

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши измену Конкурсне документације
број 404/1-48-4/2018-02 од 18.09.2018.године, како следи:
1. На стани 8 Конкурсне документације после поднаслова „5.3 Начин и
рок доставе понуде“ мења се став 1 и гласи:
„Понуда се доставља у затвореној коверти, непосредно или путем
поште, са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 404/1-48/2018-02 Демонтажа постојећег котла и набавка и уградња новог котла на чврсто
гориво-пелет - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: ЈП „Предузеће за развој, урбанизам
и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350 Књажевац,
до дана 28.09.2018. године до 1200 часова. На полеђини коверте се наводи
назив, контакт особа, број телефон и адреса понуђача.“
2. На стани 8 Конкурсне документације после поднаслова „5.4 Отварање
понуда“ мења се став 1 и гласи:
„Отварање понуда обавиће се дана 28.09.2018. године у 1230 часова у
просторијама ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30.“
3. На страни 32. Конкурсне документације Образац 7. Структура цене
понуде, Предмер и предрачун радова, мења се и гласи:
„ОБРАЗАЦ 7.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Opis
-

Jed.mere
-

Količina
-

kom.

1

Kotlarnica
Demontaža postojećeg kotla I gorionika
Demontaža postojećeg kotla sa gorionikom za
sagorevanje lož ulja i instalacija za dovod lož ulja
- Proizvođač: EMO Celje
- Tip: SV350
- Kapacitet (kcal/kW): 350.000/410

Nabavka i ugradnja nove opreme kotlarnice

1

Jed.cena
din

Ukupno
din

Standardni toplovodni kotao za sagorevanje peleta
standardni kotao namenjen za loženje peletom sledećih
karakteristika:
- Kapacitet (kW): 300
- Radni pritisak kotla: 2,5 bar (m)
- Dozvoljena izlazna temp. vode(OC): 90°
- Priključci polaz/povrat: DN80/DN80
- Priključak za ventil sigurnosti: DN60
- Prečnik otvora za odvod
Dimnih gasova (mm): ø300
- Pogonsko gorivo: pelet

Dimnjača
Dimnjača za priključenje kotla na dimnjak dimnezija
Ø300, dužine 1300 mm
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kom.
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Gorionik za sagorevanje peleta
Gorionik za automatsko sagorevanje peleta
- Kapacitet (kW): 50÷350
- Snaga el.Motora: 80÷400W, 230V/50Hz
- Potrošnja peleta (kg/h: 8,0÷60
- Potrebna vuča (Pa): 20
- Stepen iskorišćenja (%): 92
Gorionik se isporučuje u kompletu sa:
- poliuretan cevi povezivanje gorionika sa hranilicu;
- pelet dozator;
- eksterni digitalni kontrolni panel sa LCD ekranom;
- pužni transporter za dopremu peleta;
- spremnik za pelet kapaciteta u skladu sa raspoloživim
prostorom u kotlarnici- minimalnog kapaciteta 1 m3

Ekspanziona posuda
Ekspanzioni sud sa membranom za održavanje pritiska
u sistemu i kompezaciju temperaturnih dilatacija
- Kapacitet: 300 l
- Sigurnosni vod: DN25
Ventil sigurnosti sa oprugom
DN60, pritisak otvaranja 3 bar
Loptasti ventil sa prirubnicom
Loptasti ventili sa prirubnicom TS 3148 / DIN3357, u
kompletu sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim
setom sledećih dimenzija:
DN80, PN6

2

Ukupno
PDV:
Svega:

М.П.

Понуђач
__________________

4. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
5. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је
дужан да своју понуду поднесе у складу са њима.

Објавити:
-

на Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца
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