На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде,
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 38/2020
Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно туристичког и едукативног центра „Врелоˮ у Белој Паланци
У Конкурсној документацији за јавну набавку број 38/2020 – Унапређење туристичког
потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно - туристичког и едукативног
центра „Врелоˮ у Белој Паланци, постојећа страна предмера и предрачуна радова број
114/246 замењује се новом страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини
саставни део Конкурсне документације.

Набавка,испорука и уградња изолације цевних
водова фенкојлера изолацијом "Армафлекс"
или слично, дебљине 9мм, димензија:
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Спратна станица-С 0-1,приземље,
Спратна станица састоји се из следећих
елемената:
-месингани колектор ДН65-9 прикључка ДН20
(ком.2) дужине 600 мм
-коси регулациони вентил "ХЕРЗ" модел 4117М2" ком.1 или слично .
11 -лоптаста славина Р 2" -ком.1
-лоптаста славина Р 3/4"-ком.18
-славина за пуњење и пражњење са капом и
ланцем ДН15-ком.2
-аутоматска оџрачна славина ДН15-ком.2
-ормарић за смештај опреме димензија
1000x665x120мм
Спратна станица-С 1-1,спрат
Спратна станица састоји се из следећих
елемената:
-месингани колектор ДН40-4 прикључка ДН20
ком.2(дужина колектора 300мм)
-коси регулациони вентил "ХЕРЗ" модел 4117М5/4" ком.1 или слично.
12 -лоптаста славина Р 5/4" -ком.1
-лоптаста славина Р 3/4"-ком.8
-славина за пуњење и пражњење са капом и
ланцем ДН15-ком.2
-аутоматска оџрачна славина ДН15-ком.2
-ормарић за смештај опреме димензијА
765x665x120мм
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Електрични радијатор, снаге Н=1 КW, за
уградњу у ВЦ, пр. "Ровента" или слично.

Бушење отвора у зидовима и међуспратној
конструкцији за пролаз хоризонталне разводне
14
мреже као и за пролаз вертикала.
За испитивање инсталације на хладни водени
притисак од 4 бара.Пре и после фарбања
15 инсталације уз присуство надзорног органа
предвиђа се износ паушал.
За пуштање у рад и урегулисавање мреже,
16 топлу пробу.
УКУПНО А

Б ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ (подразумева са набавка,испорука и уградња)
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Рекуператор топлоте комплет са уграђеним
вентилаторима и воденим измењивачем топлоте
тип:ЈРХ 55/3600-Х, пр."Jakkа" или сличан.
Проток ваздуха Л=3500 м3/ч, измењивач
зимски период 25,7кW,т1/т2=45/40°Ц, летњи
режим 7кW,т1/т2=7/12°
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