
  

 

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 1188-4/2019 

Дана: 06.11.2019. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ : 

РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ВОДЕНО ЗАБАВНОГ САДРЖАЈА НА ПРОСТОРУ 

МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ – 2. ФАЗА 

БР. ЈН/Р/14/2019 

 

 Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким 

простором „Парк Палић“ Палић у конкурсној документације за јавну набавку радова у 

отвореном поступку Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору 

Мушког штранда на Палићу - 2. фаза у року предвиђеном за достављање понуда врши 

следеће измене: 

 

У делу VIII ПРЕДМЕР РАДОВА врше се следеће измене: 

- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација 

климатизације и принудне вентилације, на страни 142 од 181, у позицији 3. мењају се 

количине и додају димензије потребних противпожарних клапни. Количине и димензије 

потребних противпожарних клапни су: 2 ком 300x250mm, 2 ком 400x200mm, 6 ком 

400x250mm, 6 ком 500x250mm и 1 ком 600x300mm; 

- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација 

климатизације и принудне вентилације, у позицији 8, која се налази на страни 144 од 

181 и 145 од 181, додаје се количина „101“, тако да је сада потребно 101 комплет; 

- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација 

климатизације и принудне вентилације, у позицији 9, која се налази на страни 145 од 

181, додаје се количина „25“, тако да је сада потребно 25 комплета; 

- у оквиру предмера МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ у делу V Инсталација 

климатизације и принудне вентилације, у позицији 11, на страни 146 од 181, брише се 

алинеја „- против-пожарне клапне са електро моторним покретачем, повратном опругом 

и крајним положајем, нормално отворена која се уграђује на пролазу канала кроз 

противпожарни зид:“; 

- у оквиру предмера ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ у делу 9.00 Зидарски радови, на страни 

57 од 181, мења се позиција 9.02 и сада гласи: 

„Набавка и уградња димњака типа "UNIplus 20 set 7m Schiedel" или одговарајуће. 
Унутрашњи пречник Ø 20 цм 
Спољне мере 36/36 цм 
Маса 92 кг/м        m'                  7.00“; 

 



  

 

- у оквиру предмера ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ у делу 12.00 Изолатерски радови, на 

страни 61 од 181, мења се опис позиције 12.08 и сада гласи: 

„Набавка и постављање термоизолационих плоча, од 

екструдираног полистирена, дебљине 10 цм за кров, 

преко подлоге. 

Плоче од екструдираног полистирена поставити по 

пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта.“ 

 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

       ДОО „Парк Палић“ Палић 

       Комисија за јавну набавку 

 
 

 


