Обавештење о продужењеу рока за подношење понуда - ЈН ОП бр. 9/18

2018

Основна школа „Бранко Радичевић“
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд
Датум: 30.11.2018. год.

На основу члана 63. став 5. и прилога 3 Ж Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), Комисија за предметну јавну
набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Основне школе „Бранко Радичевић“ из
Београда, објављује

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
за јавну набавку - отворени поступак бр. 9/18 – „Извођење радова на замени фасадне
столарије на објекту школе П+2“
Продужава се рок за подношење понуда на 11.12.2018. године до 10:00 часова.
Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у
конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике
Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у овој
конкурсној документацији.
Крајњи рок за доставу понуде до 11.12.2018. године до 10:00 часова.
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“, Јурија Гагарина 195,
Нови Београд, са назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на
замени фасадне столарије на објекту школе П+2, ЈН број 9/18 – НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду
пријема понуде.
Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема наручиоца
најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.
ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:
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Отварање понуда ће се обавити дана 11.12.2018. године у 12:00 у просторијама
Секретаријата за образовање и дечју заштиту у Београду, ул. Краљице Марије бр. 1.
Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника
понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно
писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму
или са логом, оверено печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица
понуђача.
Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само
присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму
активно учешће у самом поступку.
Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет ове јавне набавке су радови: Извођење
радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+2, ЈН број 9/18 Основне
школе „Бранко Радичевић“
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:
→ 44220000 – Грађевинска столарија
ПРИРОДА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА:
Предмет ове јавне набавке су радови:
ОБЈЕКАТ: Зграда ОШ „Бранко Радичевић“
ЛОКАЦИЈА: Ул. Јурија Гагарина бр. 195, Нови Београд.
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:
Понуда мора да обухвати наведене радове из спецификације по свим позицијама. Уколико
понуђач не понуди све позиције, понуда ће бити одбијена.
У цену урачунати набавку материјала, испоруку и монтажу на објекту, узимање мера на
лицу места, демонтажу постојеће столарије са изношењем и одвожењем на локацију на
територији града Београда, употребу свих потребних алата, помоћних средстава и
помоћних материјала, померање и заштита школског намештаја и остале опреме, чишћење
непосредне зоне рада након завршеног посла.
Саставни део понуде представљају атести за понуђену столарију и термички прорачун у
складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда – (Коефицијент проводљивости
термичког склопа за прозор Uw max.1.5 W/m²K, за врата Uw max.1.6 W/m²K).
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ТЕХНИЧКИ ОПИС:
Ал столарија – прозори:
Уз понуду доставити узорак угаоног пресека прозора, који се нуди у захтеваној боји
столарије, како би се могле доказати захтеване карактеристике.
Понуђач у понуди доставља атест профила и стакала (стаклопакета), које ће користити за
израду прозора и коефицијент пролаза топлоте, који не сме бити већи од Uf ≤ 2,1 W/m²К
за профил, а Ug ≤ 1,1 W/m²К за систем стакла.. Потом ће за те вредности срачунати
коефицијент пролаза топлоте за профиле прозора (прорачун по ЕН 10077 за сваку
позицију за АЛ елементе посебно) који се уграђују и прорачун доставити уз понуду.
Коефицијент пролаза топлоте за прозор не сме бити већи од Uw ≤ 1.5 W/m²К.
Уз понуду додтавити следеће атесте:
Пропуштање ваздуха тражена класа 3 и више
Водонепропусност тражена класа 9А и више
Уз понуду доставити следеће атесте за оков:
Окове за прозор произвођача „ROTO“, „G-U“ или одговарајућег квалитета
Класа противпровалне отпорности – 2
Трајност и уредно функционисање ЕН12400 тражене класе 2 и више
Вертикално оптеречење и бочно извијање ЕН 13115 тражене класе 2 и више
Тест на слани раствор – мин 1000 сати према стандарду 13126-1
Окови морају бити носивости мин. 130 кг
Гаранција на оков мин. 10 година.
У случају да понуђач не достави тражену атестну документацију, понуда че се сматрати
неодговарајућом и биће одбијена као неприхватљива.
Уколико атести нису на српском језику, морају бити преведени од стране овлашћеног
преводиоца и оверени његовим печатом. У случају да понуђач не достави тражене
преведене атесте, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена као
неприхватљива.
Ал столарија – врата:
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Набавка материјала, израда и монтажа врата од алуминијумских профила са
термопрекидом. Завршна обрада профила у боји постојеће столарије. Минимална уградна
дубина профила штока је 76,5 мм. Термопрекид остварен уз помоћ ојачаног полиамида
минималне дебљине 38 мм у штоку и 34 мм у крилима. Позиције треба да задовоље
следеће карактеристике:
Пропустљивост ваздуха класа 3 према ЕН 12207,
Водонепропусност класа 9А према ЕН 12208,
Отпорност на оптерећење од ветра клаца С5 према ЕН 12210,
Коефицијент проласка топлоте за алуминијумски профил Uf максимум 2,1 W/m²K према
ЕН 10077-2.
Застакљење извести термопан двослојним сигурносним стаклом 3.3.1.+16+3.3.1. пуњеним
аргоном где је унутрашња струка са премазом типа ClimaGuard Premium или одговарајућа.
Уз понуду је неопходно доставити техничке цртеже којима се доказују горе наведене
карактеристике, атесте и термички прорачун.
Коефицијент топлотне пропустљивости за врата Uw ≤ 1.6 W/m²К што се доказује
достављеним термичким прорачуном.
Уз понуду доставити угаони пресек алуминијумских врата са дихтунг гумама,
оковом и стаклом за која даје понуду.
Врата опремљена свим потребним дихтунг гумама. Уградња одговарајућег окова са
минимум 3 тешке штелујуће троделне шарке по крилу носивости 160 кг. Окови
произвођача „Стублина“, „Г-У БКС“ или одговарајући.
Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени: 02.11.2018. године
Разлог за продужење рока је измена конкурсне документације у смислу члана 63.
став 5. ЗЈН, а у вези става 1. истог члана.

Комисија за отворени поступак јавне набавке бр. 9/18:
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