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 Медошевачког колектора од улива Поповачког колектора до
сифонског прелива (одлука о покретању поступка бр. 03-1688 од 04.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.69,
извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 2

У делу КД VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА, IV Набавномонтажни радови ,на стр. 32/41 мења се поз. 4. тако да гласи:
4.

Набавка и уградња шахт поклопаца са рамом,
израђен од лива GGG 40 у складу са EN 124,
заштићен битуменским премазом, светлог отвора
мин. 600mm, носивости не мање од 40Mpa.
Обрачун по комаду.

ком.

22

Измењена страница 32/41 је 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, сходно чл. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.

У Нишу, дана 14.03.2016. године

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 32/41 КД, ЈН бр. 1.3.69.
2.

3.

4.

V
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Извршење подбушења са набавком и транспортом
ČC OD 1220mm, δ=16mm, формирањем колоне
варењем,
употребом
масе
„бентолит“
за
стабилизацију бушотине, увлачењем цевне колоне
и
осталим
припадајућим
радовима,
без
грађевинских радова, по систему „кључ у руке“.
m1
37,00
Набавка и уградња канализационих ревизионих
шахти од PEHD, oд РШ бр. 1 до РШ бр. 22
унутрашњег пречника 1000mm са заптивним
гумама за спојеве за цеви са муфом класе SN 8 po
ISO9969, кинетом и пењалицама (просечне
висине 2,93m - мин. 1,65, макс. 4,94).
Обрачун по комаду.
кoм.
22
Набавка и уградња шахт поклопаца са рамом,
израђен од лива GGG 40 у складу са EN 124,
заштићен битуменским премазом, светлог отвора
мин. 600mm, носивости не мање од 40Mpa.
Обрачун по комаду.
ком.
22
Укупно цена без ПДВ под IV:
Остали радови
Израда изливне грађевине од неармираног бетона
МВ 30 по детаљу из пројекта. Oбрачун по комаду.
ком.
1
Набавка и уградња ломљеног камена за
осигурање изливне грађевине. Обрачун по m3.
m3
20,00
Набавка и монтажа ливено-гвозденог жабљег
поклопца DN 800 са противтегом и потребним
фазонским комадима за спајање са PHD цевима
према детаљу из пројекта. Обрачун по комаду.
ком.
1
Набавка и монтажа решетки испусне гарђевине
заједно са рамом решетке, тежине 200 килограма.
Обрачун по комаду.
ком.
1
Рушење асфалта просечне дебљинедо d=5cm,
Позицијом је обухваћено прецизно просецање
асфалта, машинско и ручно разбијање асфалта на
комаде са утоваром и одвозом асфалта на градску
депонију и сав потребан додатни рад, материјал и
трошкови за извршење ове позиције ширине
b=0,8m. Обрачун по m2.
m2
1.126,80
Израда асфалтног слоја BNHS 16 d=7cm. Обрачун
по m2.
m2
1.126,80
Снимање
канализационе
мреже
камером
(искључиво ради ЈКП „Наисус“ због преузимања
мреже). Обрачун по m1.
m1
1.100,00
1
Обележавање трасе. Обрачун по m .
m1
1.100,00
Израда геодетског елабората изведеног стања
објекта у скаду са Законом о катастру и израда
m1
1.100,00
пројекта изведеног стања. Обрачун по m1.
Израда пројекта привремене сигнализације и
постављање сигнализације.
паушал
Укупно цена без ПДВ под V:

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

