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. 03-6914 од 15.09.2016. године), ЈН бр. 1.3.89,
извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 3
У делу конкурсне документације VII Teхничка спецификација - Предмер радова на
стр. 31/41, под IV Набавно -монтажни радови, мења се поз. 1 тако да гласи:
IV
1.

Набавно-монтажни радови
Набавка и монтажа канализационих cпирално
мотаних цеви са муфом од PEHD или РР
(полипропиленске) цеви, дужине L=6,0m са
заптивним гумама за спојеве, класе SN8 po ISO
9969, унутрашњег пречника ID 800mm.
Обрачун по m1.

m1

1.100,00

Измењена страна 31/41 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.
У Нишу, дана 05.10.2016. године

Измена и допуна КД бр. 3, измењена страна бр. 31/41 КД, ЈН бр. 1.3.89.

3.

4.

5.

6.

III
1.

IV
1.

Затрпавање ровова материјалом из ископа у
слојевима 20-30cm са квашењем и набијањем
машинским путем до тражене збијености.
Материјал из ископа мора бити пробран и из
њега уклоњени већи комади који могу оштетити
положени цевовод. Мерење количина вршиће се
до линија нагиба и кота означених на цртежима и
обрачунаваће се по m3 затрпане запремине рова.
m3
557,87
Одвоз ископане земље на даљину до 20km у
сталну или привремену депонију подесним
транспортним средствима, истовар киповањем,
планирање материјала и уређење депоније
подесном грађевинском машином. Мерење се
врши према одстојању које прелазе транспортна
превозна средства од места утовара до места
истовара (један правац). У обзир се узима
ископана количина материјала у самониклом
стању. Обрачун по m3.
m3
5.446,93
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
0,05m3/m1 и одвозом сувишног материјала на
даљину
од
50m
земљишта
одговарајуће
категорије. Мерење и обрачун планирања дна
рова врши се по m2 испланиране површине.
Обрачун по m2.
m2
1.879,20
Набавка, транспорт и уградња песка у ров по
целој ширини рова са потребним збијањем и
обезбеђењем пројектованих нагиба дна рова,
укључујући 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
m3
1.995,23
засутог простора. Обрачун по m3.
Укупно цена без ПДВ под II:
Бетонски радови
Израда горњих плоча РШ од АВ МВ 30 до d=20cm
у грубој равној оплати димензија 1,4х1,4m
Бетон - 0,33m3/ком
m3
7,26
Арматура 15,2kg/ком
kg.
1.064,58
Израда доње плоче канализационих шахти од
хидротехничког неармираног бетона МВ 30
d=20cm у грубој равној оплати. Обрачун по m3.
m3
6,60
Укупно цена без ПДВ под III:
Набавно-монтажни радови
Набавка и монтажа канализационих cпирално
мотаних цеви са муфом од PEHD или РР
(полипропиленске),
дужине
L=6,0m
са
заптивним гумама за спојеве, класе SN8 po ISO
9969, унутрашњег пречника ID 800mm.
Обрачун по m1.
m1
1.100,00

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

