ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
Број: 728/2019
Датум: 03.10.2019.године
Јавна набавка број: 1.1.5/2019
Предмет: Измена конкурсне документације јавне набавке Набавка гасног
генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,14/15
и 68/15).
Врши се измена конкурсне документације на страни 24 Конкурсне
документације, јер у позицији „Nabavka materijala i betoniranje AB podne ploče
na tlu d=15 cm armirane sa ±Q 257 betonom MB 30 . U cenu ne ulazi i potrebna
armatura koja je data u armiračkim radovima. Obračun po m2 ugrađenog betona“
грешком није унета количина.

У прилогу се налазе измењена страна конкурсне документације.
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке
измењену страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део
конкурсне документације.
Комисија за јн бр.1.1.5/2019

GRAĐEVINSKI RADOVI
1.ZEMLJANI RADOVI

Široki iskop zemlje ИВ kategorije sa utovarom,
prenosom , odvozom i istovarom, na deponiju udaljenu
do 10km . Obračun po m3 zemlje u sraslom stanju.
m³

6,3

m³

0,4

Nabavka, dovoz, prenos i razastiranje kamenog
tampona 0-63 u debljini sloja od 10 cm sa valjanjem
tako da mu je moduo stišljivosti minimalno 10000 Kn/m2
. Obračun po m3 u zbijenom stanju .

Nabavka, dovoz, prenos i razastiranje kamenog
tampona 0-63 u debljini sloja od 30 cm sa valjanjem
tako da mu je moduo stišljivosti minimalno 10000 Kn/m2
. Obračun po m3 u zbijenom stanju
m³
4
zemljani radovi ukupno
2. BETONSKI I AB RADOVI
Nabavka materijala i betoniranje AB temeljnih zidova
d=20 cm betonom MB 30 u potrebnoj oplati armirane u
svemu prema statičkom proračunu. Obračun po m3
ugrađenog betona
m³

2

Nabavka materijala i betoniranje AB podne ploče na tlu
d=15 cm armirane sa ±Q 257 betonom MB 30 . U cenu
ne ulazi i potrebna armatura koja je data u armiračkim
radovima. Obračun po m2 ugrađenog betona.
m2
16,5
betonski radovi ukupno

3. ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, transport,sečenje, savijanje i postavljanje
armature, obračunato po kg ugrađene armature
kg

145

Nabavka, transport,sečenje, postavljanje rebraste
armature, obračunato po kg ugrađene armature MA
500/600
kg
151
armirački radovi ukupno

