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 санацији базена „Чаир“ у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-1598 од
02.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.46, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 2

У делу КД VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА, на стр. 55/65 уместо
наслова РЕКАПИТУЛАЦИЈА - АДАПТАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИИЈА, треба да стоји
наслов РЕКАПИТУАЛЦИЈА - ЈАКА СТРУКА
У истом делу КД VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАВИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА, на стр. 57/65 у
збирној рекапитулацији, уместо ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, треба да стоји ГРАЂЕВИНСКИ И
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ.
Измењене странице 55/65 и 57/65 су саставни делови 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. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.

У Нишу, дана 11.03.2016. године

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 55/62 КД, ЈН бр. 1.3.46.
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1.

2.

Instalacija izjednačenja potencijala
Uraditi uzemljenje metalnih masa u objektu (cevi
vodovoda i kanalizacije, grejanja, nosača kablova i
dr) sa upotrebom provodnika P/F 1x16mm 2
položenim delom na regalima delom po zidu i
delom u zidu do GSIP-a.
Isporuka i montaža trake Fe/Zn 25x4mm na
zidnim T nosačima koji čine prsten na zidu. Spojiti
sa postojećim izvodima sa temeljnog uzemljivača.

m

20,00

m

20,00
Ukupno:

7
1.

Pripremni i završni radovi
Ispitivanje kvaliteta i svojstava
instalacije i izdavanje atesta

električne

paušalno
Ukupno:

REKAPITULACIJA
EMP: KLIMA KOMORA KK3

1

Ukupna cena
bez PDV
(dinara)
Razvodni ormani

2

Puštanje u rad

3

Kablovski razvod

4

Instalacioni pribor

5

Kablovski regali

6

Instalacija izjednačenja potencijala

7

Pripremni i završni radovi
Ukupno III:

REKAPITULACIJA
JAKA STRUJA

I
II
III

Ukupna cena
bez PDV
(dinara)

ADAPTACIJA ELEKTROENERGETSKIH
INSTALACIJA
ELEKTROMOTORNI POGONI TOPLOTNA
PODSTANICA I VENTILACIJA PODRUMA
EMP: KLIMA KOMORA KK3
Ukupno:

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

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 57/65 КД, ЈН бр. 1.3.46.

ZBIRNA REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
VODOVOD I KANALIZACIJA
MAŠINSKE INSTALACIJE
JAKA STRUJA
SLABA STRUJA
UKUPNA CENA BEZ PDV:
PDV ____% :
UKUPNA CENA SA PDV:

Дана: ____.____.2016. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију - Предмер радова попуни читко,
оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у
наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно
попуњене Техничку спецификацију - Предмер радова потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Техничку спецификацију - Предмер радова.

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