У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке
извођења радова на изградњи канализационе мреже у селу Доње Међурово (одлука о покретању
поступка бр. 03-7245 од 30.09.2016. године), ЈН бр. 1.3.84, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1

У делу КД VII Техничка спецификација - Предмер радова, на стр. 31/40, одељак II Набавномонтажни радови, мења се поз. 1 тако да сада гласи:
II
1.

NABAVNO-MONTAŽNI RADOVI
Nabavka PVC UK, PE spiralne, PP rebraste,
obimne čvrstoće S-20, SN8 (u zavisnosti od tipa
cevi i proizvodjača) - "debelozidne". Cevi sa
spojnim
materijalom
podležu
sledećim
standardima: EN ISO 9969, pr EN 013476 i din
1961, JUS.GC.6.507; EN 1610
 300mm (unutrašnji prečnik)

m1

2.769,00

Измењена страница 31/40 je саставни део конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У Нишу, дана 14.10.2016. године

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 31/40 КД, ЈН бр. 1.3.84.
II
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3.

4.

5.

III
1.

2.

3.
4.

5.

NABAVNO-MONTAŽNI RADOVI
Nabavka PVC UK, PE spiralne, PP rebraste,
obimne čvrstoće S-20, SN8 (u zavisnosti od tipa
cevi i proizvodjača) - "debelozidne". Cevi sa
spojnim
materijalom
podležu
sledećim
standardima: EN ISO 9969, pr EN 013476 i din
1961, JUS.GC.6.507; EN 1610
 300mm (unutrašnji prečnik)
Ugradnja kanalizacionih cevi.
 300mm
Izrada temelja revizionih šahti sa izradom
podloge od betona MB15 (četvrtastog ili kružnog
oblika), izrade kinete, malterisanje spojeva i
betoniranje oko rama poklopca.
Plaća se po m3 betona MB15 (0,50m3/kom)
Nabavka i ugradnja AB prstenova 1000mm
za revizione šahte.
Plaća ce po m1 šahte mereno od KDC do kote
završenog prstena.
Nabavka i ugradnja poklopaca za šahte (za
osovinski pritisak od 40t - teškog tipa) sa AB
montažnom pločom MB30 dim. 120/120/20cm GA
10mm i sa otvorom 600mm
OSTALI RADOVI
Izrada priključka na postojeću mrežu (ovu poziciju
radi ekipa JKP »Naissus« Niš ili izvođač uz
prisustvo JKP „Naissus“ Niš).
Napomena: obavezno ponuditi cenu.
Mašinsko sečenje i razbijanje kolovoza od
asfalta sa utovarom u vozilo i odvozom na
gradsku deponiju. Širina sečenja je 10cm veća od
širine iskopa rova; posebno se seče za šahte.
Obračun po m2 isečene površine
Izrada asfaltnog sloja BNHS 16 d=7cm.
Geodetsko obeležavanje trase kanalizacione
mreže u skladu sa urbanističko-tehničkim
uslovima i tehničkom dokumentacijom i sa
određivanjem fiksnih tačaka duž trase i izradom
protoka obeležavanja.
Obračun po m1 obeležene trase.
Izrada geodetskog elaborata izvedenog objeta
u skladu sa Zakonom o premeru i katastru.
Obračun po m1 snimljene mreže.

m1

2.769,00

m1

2.769,00

m3

32,00

m1

189,00

kom.
63
Ukupna cena bez PDV pod II

kom.

23

m2
m2

1.500,00
1.500,00

m1

2.769,00

m1
2.769,00
Ukupna cena bez PDV pod III

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

