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         Б е о г р а д

                       ИЗМЕНА И  ДОПУНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова -
Замена бакарног кровног покривача лимом од фосфором дезоксидираног бакра на
објекту Дома Народне скупштине, ЈН број 1/15.

Мења се страна 5.  Конкурсне документације.

            У прилогу се налази измењена страна.

Комисија за јавну набавку

                                                                                          Душан Радојчић с.р.



III  ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ;
МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА; ГАРАНТНИ РОК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/15

Техничке карактеристике - техничка спецификација: Радови – Замена бакарног
кровног покривача лимом од фосфором дезоксидираног бакра  на објекту Дома
Народне скупштине;

Зграда Дома НС представља културно добро и под заштитом је Завода за заштиту
споменика културе. Код радова у Дому, због посебног третмана извођача радова на
извођењу радова - замена бакарног кровног покривача лимом од фосфором
дезоксидираног бакра,  и њихове провере, обавезе да уз извођаче радова констатно
буде ангажован одређен број људи, с обзиром да није дозвољено њихово самостално
кретање по просторијама Дома због чињенице да се извођење предметних радова
врши углавном у терминима када парламент не заседа и када одбори немају седнице, те
је ограничено време и рок извршења, неопходно је да услови за исправност понуде
буду строги, што ће довести до избора само оних понуђача који су проверени и
доказани у oвом послу.

   Понуђачи су у обавези да пре достављања понуде изврше обилазак локације на
којој

ће се вршити радови, уз претходну најаву на маил:
vanesa@parlament.rs.

   Представник понуђача који ће вршити обилазак локације, дужан је да својство
предстваника понуђача докаже предајом овлашћења. О извршеном обиласку
локације, сачињава се записник који потписују представник понуђача и лице за
контакт Наручиоца и који представља саставни део понуде понуђача.

Понуда понуђача који није изршио обилазак локације, биће одбијена као
неприхватљива. Право обиласка локације је у року од 21 дан од дана
објављивања Конкурсне документације за предметну јавну набавку на Порталу
Управе за јавне набавке.
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