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 Улице Учитељ Милине од Ул. Косте Стаменковића до Ул. Хајдук
Вељкове и тротоара у Ул. Косте Стаменковића у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 03-7061
од 22.09.2016. године), ЈН бр. 1.3.76, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1

У делу КД VII Техничка спецификација - Предмер радова, на стр. 32/40 мења се поз. 10
тако да сада гласи:
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Набавка,
транспорт
и
уградња
хабајућег слоја од асфалт бетона АБ8
од кречњачког агрегата у дебљини од
3 цм за тротоар. Начин уградње и
контролу вршити према стандардима за
ту врсту радова.
Обрачун по м2.

м2

900,00

Измењена страница 32/40 je 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 складу са чланом 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке извођења радова на изградњи Улице Учитељ Милине од Ул. Косте Стаменковића до Ул.
Хајдук Вељкове и тротоара у Ул. Косте Стаменковића у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 037061 од 22.09.2016. године), ЈН бр. 1.3.76.
Крајњи рок за подношење понуда је 27.10.2016. 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 19.10.2016. године

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 32/40 КД, ЈН бр. 1.3.76.
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Набавка и уградња ''Гајгер'' сливника
са везом на уличну
Ø450mm
канализациону мрежу ПВЦ цевима
Ø160мм просечне дужине 6м. У цену
рачунати набавка, рад и материјал.
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и уградња горњег
носећег слоја од битошљунка BNS 22 у
дебљини од д=6цм за тротоар .
Обрачун по м2.
Набавка,
транспорт
и
уградња
хабајућег слоја од асфалт бетона АБ8
од кречњачког агрегата у дебљини од
3 цм за тротоар. Начин уградње и
контролу вршити према стандардима за
ту врсту радова.
Обрачун по м2.
Набавка, транспорт и уградња сивих
бетонских ивичњака 18/24/80цм од
марке бетона МБ40 на подлози и са
раменом од бетона марке МБ20.
Ивичњаке упустити до коте нивелете
ради
формирања
рампе
за
хендикепирана
лица.
Ивичњаке
фуговати цементним малтером.
Обрачун по м1.
Набавка, транспорт и уградња сивих
бетонских ивичњака 12/18/8 цм од
марке бетона МБ40 на подлози и са
раменом од бетона марке МБ2.
Ивичњаке упустити до коте нивелете
ради
формирања
садних
јама.
Ивичњаке
фуговати
цементним
малтером.
Обрачун по м1.

ком

2

м2

900,00

м2

900,00

м1

6,00

м1

50,00
Укупна цена без ПДВ:
ПДВ ____%:
Укупна цена са ПДВ:

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;
www.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

