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 oтвореном поступку јавне набавке
извођења радова на реконструкцији западног тротоара у Ул. сремској у Нишу (одлука о покретању
поступка бр. 03-2317 од 24.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.33, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 2
У делу КД VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА, IV Горњи строј ,на
стр. 31/40 мења се поз. 1. тако да гласи:
IV
1.

ГОРЊИ СТРОЈ
Набавка, транспорт и уграђивање
двослојне бехатон плоче сиве боје
дебљине 6cm са завршним слојем од
кварцног песка. Димензије плоча
36х24cm,24х24cm 24х12cm и 12х12cm
- слагати их по детаљу из пројекта.
Плоче постављати на слоју песка,
након полагања фуге
испунити
кварцним
песком
и
површину
изравнати вибро плочом.

m2

1.900,00

На крају конкурсне документације после стр. 40/40 додаје се ПРИЛОГ.

Измењена
документације.
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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 складу са чланом 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији западног тротоара у Ул. сремској у
Нишу, ЈН бр. 1.3.33.
Крајњи рок за подношење понуда је 04.05.2016. 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.
У Нишу, дана 21.04.2016. године

Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 31/40 КД, ЈН бр. 1.3.33.
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ГОРЊИ СТРОЈ
Набавка, транспорт и уграђивање
двослојне бехатон плоче сиве боје
дебљине 6cm са завршним слојем од
кварцног песка. Димензије плоча
36х24cm,24х24cm 24х12cm и 12х12cm
- слагати их по детаљу из пројекта.
Плоче постављати на слоју песка,
након полагања фуге
испунити
кварцним
песком
и
површину
изравнати вибро плочом.
Набавка и уградња ригола димензија
40/40/8. Подлога риголе ради се по
детаљу из пројекта од МБ 20, на
местима испод олука.
Набавка,
транспорт
и
уградња
ивичњака
димензија
18/24/80.
Ивичњак не сме да се ломи већ
искључиво да се сече, уколико су
потребни
краћи
елементи
од
постојећих. Подлога ивичне траке
ради се по детаљу из пројекта од
МБ 20 Фуга између ивичњака је
једнаке дебљине 1,2cm и попуњава се
цементним малтером. Ивичњаци се
постављају пре асфалтних слојева.
ОБЈЕКТИ
Набавка материјала и израда бетонске
плоче шахте од бетона МБ30,
двоструко армиране мрежом Q188. Са
горњом површином у четвоространом
паду ка спољним ивицама од 2,5%. У
плочу
уградити
рам
поклопца
пречника 600mm, који обезбеђује
инвеститор, да вири 4cm ван бетона.
Код уградње између ревизионе шахте
и поклопне плоче не сме бити
шупљина.
Спој
се
остварује
цементним малтером.
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УКУПНО IV:

УКУПНО V:

Укупна цена без ПДВ:

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
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Измена и допуна КД бр. 2, измењена страна бр. 31/40 КД, ЈН бр. 1.3.33.
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