У складу са чланом 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и
14/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке радова на изградњи Хумског
колектора - I деоница (одлука о покретању поступка бр. 03-3500 од 14.05.2015. године), ЈН бр.
1.3.69, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи Хумског колектора - I
деоница, VII Tехничка спецификација, Предмер радова, одељак IV Остали радови, позиција
1. на страни 31/41, мења се, тако да гласи:
1.

Хидрауличко утискивање челичних заштитне
цеви кроз труп пруге Ниш-Београд-Прахово
1016mm, d=25mm

m'

13,00

Измењена страница 31/41 је саставн 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, сходно чл. 3. ст. 1. т. 33. ЗЈН.

На основу члана 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке радова на изградњи Хумског колектора - I деоница, ЈН бр. 1.3.69.
Крајњи рок за подношење понуда је 16.06.2015. године, до 1030 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1100 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 31/41, ЈН бр. 1.3.69.
5.

6.

Планирање дна ровова извршити по завршеном
ископу и разупирању рова. Планирање дна рова
обухвата планирање равног/ косог терена са
тачношћу од ±3cm са просечним откопом 0,05
m3/m2, и одвозом сувишног материјала на
даљину од 50m земљишта одговарајуће
категорије. Мерење и обрачун планирања дна
рова врши се по m2 испланиране површине.
Набавка, транспорт и уградња песка у ров по
целој ширини рова са потребним збијањем и
обезбеђењем пројектованих нагиба дна рова,
укључив и затрпавање истим материјалом до
нивоа од мин 10cm изнад темена положене цеви
са потребним подбијањем и набијањем
материјала. Насипање подразумева материјал
довезен на градилиште. Мерење и обрачун
насутог материјала вршиће се по m3 запремине
засутог простора.

m2

45,00

m3

80,67

УКУПНO I
II
1.

2.

Бетонски радови:
Израда горњих плоча РШ-ова од АБ МБ 30
д=20cm у грубој равној оплати димензија
1,4x1,4m.
Бетон - 0,23 m3/kom
Арматура 15,2 kg/kom
Израда зидова и плочa канализационих шахти
од Хидротехничког армираног бетона
МБ 30
д=20cm у грубој равној оплати.
Армирани хидротехнички бетон МБ30.
Арматурно гвожђе

m3
kg

0,92
45,60

m3
kg

30,00
517,12
УКУПНO II

III
1.

2.
3.
4.

5.

Набавно монтажни радови
Набавка и монтажа канализационих цеви са
спојницом или са интегрисаном спојницом од
PEHD
или PP (коруговане или двоструко
m'
коруговане цеви)
дужине
L = 6,0 m са
заптивним гумама зa спојеве, класе SN8 po
ISO9969 ID 700mm.
Монтажа бетонских шахтних елемената висине
кom
0,9 m
Монтажа бетонских шахтних елемената висине
kom
1m
Шахт поклопац са рамом, израђен од лива ГГГ
40 у складу са ЕН 124, заштићен битуменским
премазом,
светлог
отвора
мин.
600мм, kom
носивости не мање од 40MPa и утиснутим изливеним грбом града Ниша на самом поклопцу
Набавка, транспот и монтажа заштитне челичне
m'
цеви 1016mm,d=25mm

79,00

3
16

3

13,00
УКУПНO III

IV
1.

2.

Остали радови
Хидрауличко утискивање челичних заштитне
цеви кроз труп пруге Ниш-Београд-Прахово
1016mm, d=25mm
Испитивање канализације на вододрживост

m'

13,00

m'

79,00

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
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