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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке радова, 

у циљу закључења оквирног споразума, брoj јавне набавке 404-2/31Р-2018-28 - партерно 

уређење Трга краља Милана, обавештава сва заинтересова лица да је извршена  

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2 

 

  На страни 25/103 и 26/103 конкурсне документације, у делу IV  УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. 

ЗЈН) 4. УПИСАНО ЈЕ:     

„ да испитане гранитне плоче треба да задовољавају следеће услове:  
- тачност димензија, равност ивица и површина, прави углови, квалитетно  

обрађене 

 - минимална чврстоћа на притисак 120 MPa 

 - минимална чврстоћа при савијању 12 MPa 

 - хабање брушењем минимум 12 

 - порозност мања од 3% 

 - упијање воде мање од 1% 

 - постојаност на мраз мања од 4% 

 - постојаност према једновременом дејству мраза и соли за одмрзавање мања од 5%. 

 

Доказ: Фотокопија налаза о испитивању наведених параметара издат од акредитоване 

геомеханичке лабораторије“,  

 

 

А ТРЕБА ДА ПИШЕ:  „ да испитане гранитне плоче треба да задовољавају следеће 

услове:  
- тачност димензија, равност ивица и површина, прави углови, квалитетно  

обрађене 

 - минимална чврстоћа на притисак 120 MPa 

 - минимална чврстоћа при савијању 12 MPa 

 - хабање брушењем максимум 12 

 - порозност мања од 3% 

 - упијање воде мање од 1% 

 - постојаност на мраз мања од 4% 

 - постојаност према једновременом дејству мраза и соли за одмрзавање мања од 5%.  

 

Доказ: Фотокопија налаза о испитивању наведених параметара издат од акредитоване 

лабораторије, којим ће иста доказати својства гранитних плоча која су захтевана 
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конкурсном документацијом.  

 

 

Одговор је наведен у Измени конкурсне документације број 2.  

 

Прилог : Измењена стана конкурсне документације 26-1/103 

 

 

Измењена страна 26-1/103 чини саставни део конкурсне документације.  

Понуђачи су у обавези да своје понуде припреме у складу са извршеном 

Изменом и допуном конкурсне документације број 2, у супротном њихова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

У Нишу, дана 07.02.2019. године 


