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 моста
на Кутинској реци у насељу Никола Тесла у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-6166 од
07.08.2015. године), ЈН бр. 1.3.62, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи моста на Кутинској
реци у насељу Никола Тесла у Нишу, VII Tехничка спецификација - Предмер радова, одељак
III Бетонски радови, поз. 3. и поз. 4. на страни 31/43, мења се и гласи:
3

4

Бетонирање обалних стубова
Набавка и уградња бетона у обалнe
стубовe од бетона МБ30 V8 М-150 са
оплатом,
арматура
се
обрачунава
посебно. Обрачун се врши по m³
уграђеног бетона
Набавка и уградња главних носача
Израда
или
набавка
и
уградња
преднапрегнутих, главних, подужних
носача
димензија
према
пројекту
(орјентационе димензије 24.75m x
1.20m).Од бетона МБ 50 V-8 M-150. У
цену улази сав потребан рад на изради
носача, материјал за бетонирање,оплата
и монтажа као и сав неопходан
транспорт.
Материјал за армирање и материјал за
преднапрезање се посебно обрачунава.
Носачи
морају
задовољавати
пројектоване критеријуме у погледу
носивости.
Обрачун се врши по m3
уграђеног бетона,а количина бетона је
дата за шест носача.

m³

m3

165,00

75,00

У истом делу конкурсне документације одељак IV
преднапрезање, поз. 1. и поз. 2. на страни 32/43, мења се и гласи:

1

2

Набавка
материјала,
транспорт,
израда, сечење, савијање и монтажа
арматуре RA 400/500-2 I GA 240/360,
разне сложености. Обрачун се врши
по kg уграђене арматуре.
Ø<12mm
Ø≥12mm
Рад на преднапрезању попречних
носача
Набавка
материјала,
транспорт,
израда, сечење, савијање и монтажа
високовредне патентиране жице за
преднапрезање са свим котвама,
подложним плочама и цевима за
каблове. Каблови 6х16ø7. Обрачун се
врши
по
kg
употребљене
високовредне патентиране жице.

Армирачки

kg
kg

7.000,00
47.000,00

kg

5.553,00

радови

и

У истом делу конкурсне документације одељак VII Браварски радови, поз. 1. на страни
33/43, мења се и гласи:
1

Израда ограде
Набавка
материјала,
транспорт,
радионичка
израда
и
монтажа
ограде
за
пешаке
од
хладнообликованих шавних профила
на осовинском
размаку од 14cm.
Антикорозивна заштита се ради са
антиросом и основном бојом у
прописаним
премазима (основни
епоксидни премаз 60 mm, епоксидни
двокомпонентни међупремаз 120mm,
полиуретански завршни премаз 60
mm).
Све
везе
остварити
заваривањем. Уграђени елененти не
смеју показивати знаке корозије.
Шему ограде узети из пројекта и исту
одобрава надзорни орган. Обрачун
се врши по kg изведене ограде.

kg

800,00

На крају КД после стр. 43/43 додаје се ПРИЛОГ БР. 1 и исти се односе на део конкурсне
документациј VII Tехничка спецификација - Предмер радова.
Измењене странице 31/43, 32/43, 33/43 и ПРИЛОГ БР. 1 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. 3. ст. 1. т. 33. ЗЈН.

У Нишу, дана 28.08.2015. године
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III
1

2

3

4

5

Испуна
шљунковитим
материјалом
изнад темеља обалних стубова
Набавка шљунковитог материјала
и
уградња истог у ископу изнад темеља
обалних стубова. Збијање се врши
насипањем воде у количини од 300
литара по m³ шљунка. Обрачун се врши
по m³ уграђеног материјала.
БЕТОНСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња мршавог бетона
Набавка и уградња мршавог бетона МБ15
у дебљини од 5cm, преко тампонског
слоја од шљунка а испод темеља
обалних стубова. У цену улази потребна
оплата и нега бетона до сазревања.
Обрачун се врши по m² уграђеног
бетона.
Бетонирање темеља обалних стубова
Набавка и уградња бетона у темеље
обалних стубова од бетона МБ30 V8 М150 са оплатом, арматура се обрачунава
посебно. Под темељом се подразумевају
пресеци различити од самог обалног
стуба. У цену улази потребна оплата и
нега бетона до сазревања. Обрачун по
m³ уграђеног бетона.
Бетонирање обалних стубова
Набавка и уградња бетона у обалнe
стубовe од бетона МБ30 V8 М-150 са
оплатом,
арматура
се
обрачунава
посебно. Обрачун се врши по m³
уграђеног бетона
Набавка и уградња главних носача
Израда
или
набавка
и
уградња
преднапрегнутих, главних, подужних
носача
димензија
према
пројекту
(орјентационе димензије 24.75m x
1.20m). Од бетона МБ 50 V-8 M-150. У
цену улази сав потребан рад на изради
носача, материјал за бетонирање, оплата
и монтажа, као и сав неопходан
транспорт. Материјал за армирање и
материјал за преднапрезање се посебно
обрачунава.
Носачи
морају
задовољавати пројектоване критеријуме
у погледу носивости. Обрачун се врши
по m3 уграђеног бетона, а количина
бетона је дата за шест носача.
Израда попречних носача
Набавка материјала, транспорт, израда
оплате, уградња бетона MB 40 V-6 М-150
у попречне носаче и коловозну плочу
између главних носача са арматуром.
Арматура
се
посебно
обрачунава.
Обрачун по m³ уграђеног бетона.

m³

670,00
УКУПНО II

m²

120,00

m³

120,00

m³

165,00

m³

75,00

m³

17,50
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IV

1

2

Израда
пренапрегнутих
попречних
носача
Набавка материјала , транспорт, израда
оплате, уградња бетона MB 40 V-8 М-150
и преднапрезање попречних носача.
Арматура, рад на преднапрезању и
високовредна патентирана жица се
посебно обрачунава. Обрачун по m³
уграђеног бетона.
Набавка и уградња бетона у пешачке
стазе
Набавка материјала , транспорт, и
уградња бетона
MB 30 V-8 М-150
пешачке стазе дп=23cm, преко главних
носача са арматуром која се обрачунава
посебно. У цену урачунати и монтажу по
две јувидур цеви пречника Ø125 са сваке
стране за пролаз инсталација. Обрачун
по m³ уграђеног бетона.
Набавка и уградња монтажног венца
Набавка , транспорт
и уградња
монтажног венца од бетона MB30 V-8 M150 Обрачун се врши по m' уграђеног
венца по детаљу из пројекта.
Набавка и уградња бетона коловозне
плоче између главних носача
Набавка и уградња бетона у коловозне
плоче између главних носача и подужне
греде на пешачким стазама од бетона
MB 40, V-8,М-150, Арматура и рад на
уградњи
арматуре
се
посебно
обрачунавају. Обрачун по m³ уграђеног
бетона
АРМИРАЧКИ
РАДОВИ
И
ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ
Набавка материјала, транспорт, израда,
сечење, савијање и монтажа арматуре
RA 400/500-2 I GA 240/360, разне
сложености. Обрачун се врши по kg
уграђене арматуре.
Ø<12mm
Ø≥12mm
Рад на преднапрезању попречних
носача
Набавка материјала, транспорт, израда,
сечење,
савијање
и
монтажа
високовредне патентиране жице за
преднапрезање
са
свим
котвама,
подложним плочама и цевима за
каблове. Каблови 6х16ø7. Обрачун се
врши по kg употребљене високовредне
патентиране жице.

m³

11,50

m³

35,00

m'

50,00

m³

kg
kg

kg

18,50
УКУПНО III

7.000,00
47.000,00

5.553,00
УКУПНО IV
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V

1

VI

1

VII
1

VIII
1

ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка
транспорт
и
израда
хидроизолације коловозне плоче од
полимер битуменских трака дебљине
5mm.
у
техничкој
спецификацији
производа намењеној за хидроизолацију
мостова.
Пре
уградње
површину
очистити од прашине и нечистоћа,
одмастити и премазати битулитом.
Уградња се врши са одговарајућим
преклопом уз загревање траке и
подлоге. Прионљивост траке за подлогу
се врши методом чупања прописаног
стандардом о чему се саставља
записник . У цену улази и обрада око
сливничке гарнитуре на мосту. Обрачун
по m² покривене површине.

m²

150,00
УКУПНО V

m²

385,00
УКУПНО VI

Набавка
материјала,
транспорт,
радионичка израда и монтажа ограде
за пешаке од хладнообликованих
шавних
профила
на
осовинском
размаку
од
14cm.
Антикорозивна
заштита се ради са антиросом и
основном
бојом
у
прописаним
премазима (основни епоксидни премаз
60 mm, епоксидни двокомпонентни
међупремаз
120mm,
полиуретански
завршни премаз 60 mm). Све везе
остварити
заваривањем.
Уграђени
елененти не смеју показивати знаке
корозије. Шему ограде узети из пројекта
и исту одобрава надзорни орган.
Обрачун се врши по kg изведене ограде.

kg

ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА
МОСТУ
Уклањање вегетације
Уклањање крупне и ситне вегетације
испод моста као и у зони узводно и
низводно од моста у дужини од 20m.
Обрачун се врши по m² површине са
које је уклоњена вегетација.

800,00
УКУПНО VII

m²

АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка,
транспорт
и
уградња
коловозног застора од асфалт бетона
AB11, d=5cm. Коловозни застор се
изводи на укупној дужини моста и са
прилазима у дужини од по 20m.
Обрачун по m² уграђеног асфалта.
БРАВАРСКИ РАДОВИ:
Израда ограде

500,00
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ПРИЛОГ
БР. 1.
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