Општина Бајина Башта
Општинска управа
Комисија за јавну набавку
мале вредности бр. Р МВ 13/19
Број: 404-59-8/2019
Датум: 30.07.2019. године
На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну
набавку број Р МВ 13/19, сачињава:
Обавештење о
ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.
за јавну набавку радова – Радови на изградњи степеништа и стазе за
пешаке код дечијег вртића „Невен“ у општини Бајина Башта, број јавне
набавке Р МВ 13/19, према следећем:
Број 1
У делу II Конкурсне документације, на страни 5 од 62, који се односи на
„ПРЕДМЕР РАДОВА“, текста:

Опис позиције

Јед.
мере

Колич.

1.

2.

3.

1.

Рушење дела заштитног зида према
паркинг простору код спортске хале, са
утоваром и одвозом шута на депонију до 5
км.

м3

1,26

2.

Ископ земље III категорије за степениште,
са утоваром и одвозом на депонију до 5
км.

м3

15,84

3.

Израда степеништа од лакоармираног
бетона према паркингу. У обрачун улази
насипање и ваљање тампонског слоја
шљунка дебљине 15цм, постављање
арматурне мреже Q 188 и бетонирање
степеништа бетоном МБ 25, просечне
дебљине 25 цм, са завшном обрадом
пердашењем. Обрачун по м2 компл.
изведене позиције

м3

13,20

Ред.
број

Страна 1 од 5

Израда рукохвата од металних округлих
цеви пречника 40мм. На сваких 2 метра
разадаљине постављају се метални
стубови истог профила као рукохват, који
се прописнао анкеришу за бетонску
подлогу, на њих се поставља рукохват на
висини од 90 цм. Све очишћено,
премазано антикорозивном бојом два пута
и масном бојон два пута у тону по избору
инвеститора.
Обрачун по м1 компл. завршене позиције

м2

82,50

Опис позиције

Јед.
мере

Колич.

1.

2.

3.

1.

Рушење дела заштитног зида према
паркинг простору код спортске хале, са
утоваром и одвозом шута на депонију до 5
км.

м3

1,26

2.

Ископ земље III категорије за степениште,
са утоваром и одвозом на депонију до 5
км.

м3

15,84

3.

Израда степеништа од лакоармираног
бетона према паркингу. У обрачун улази
насипање и ваљање тампонског слоја
шљунка дебљине 15цм, постављање
арматурне мреже Q 188 и бетонирање
степеништа бетоном МБ 25, просечне
дебљине 25 цм, са завшном обрадом
пердашењем. Обрачун по м3 компл.
изведене позиције

м3

13,20

4.

Израда рукохвата од металних округлих
цеви пречника 40мм. На сваких 2 метра
разадаљине постављају се метални
стубови истог профила као рукохват, који
се прописнао анкеришу за бетонску
подлогу, на њих се поставља рукохват на
висини од 90 цм. Све очишћено,
премазано антикорозивном бојом два пута
и масном бојон два пута у тону по избору
инвеститора.
Обрачун по м1 компл. завршене позиције

м'

66,00

4.

,мења се и гласи:
Ред.
број

Страна 2 од 5

Број 2
У делу IV Конкурсне документације, на страни 8 од 62, који се односи на
„ДОДАТНИ УСЛОВИ-кадровски капацитет“ текста:
Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено
време или ангажованог по основу уговора ван радног односа
одговорног извођача радова са личном лиценцом и то:

3.

410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812 - 1 извршилац.
,мења се и гласи:
Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено
време или ангажованог по основу уговора ван радног односа
одговорног извођача радова са личном лиценцом и то:

3.

410 или 411 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812 - 1
извршилац.
Број 3
У делу VI Конкурсне документације, на страни 20 од 62, који се односи на
„ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА“ текста:
Опис позиције

Јед.
мере

Колич.

Jединична
цена без
ПДВ-а

Jединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1.

2.

3.

4.

5.

6=3х4

7=3х5

1.

Рушење дела заштитног зида
према паркинг простору код
спортске хале, са утоваром и
одвозом шута на депонију до 5 км.

м3

1,26

2.

Ископ земље III категорије за
степениште, са утоваром и
одвозом на депонију до 5 км.

м3

15,84

3.

Израда степеништа од
лакоармираног бетона према
паркингу. У обрачун улази
насипање и ваљање тампонског
слоја шљунка дебљине 15цм,
постављање арматурне мреже Q
188 и бетонирање степеништа
бетоном МБ 25, просечне
дебљине 25 цм, са завшном
обрадом пердашењем. Обрачун
по м2 компл. изведене позиције

м3

13,20

Ред.
број

Страна 3 од 5

4.

Израда рукохвата од металних
округлих цеви пречника 40мм. На
сваких 2 метра разадаљине
постављају се метални стубови
истог профила као рукохват, који
се прописнао анкеришу за
бетонску подлогу, на њих се
поставља рукохват на висини од
90 цм. Све очишћено, премазано
антикорозивном бојом два пута и
масном бојон два пута у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м1 компл. завршене
позиције

м2

82,50

Укупно:

,мења се и гласи:

Опис позиције

Јед.
мере

Колич.

Jединична
цена без
ПДВ-а

Jединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

1.

2.

3.

4.

5.

6=3х4

7=3х5

1.

Рушење дела заштитног зида
према паркинг простору код
спортске хале, са утоваром и
одвозом шута на депонију до 5 км.

м3

1,26

2.

Ископ земље III категорије за
степениште, са утоваром и
одвозом на депонију до 5 км.

м3

15,84

3.

Израда степеништа од
лакоармираног бетона према
паркингу. У обрачун улази
насипање и ваљање тампонског
слоја шљунка дебљине 15цм,
постављање арматурне мреже Q
188 и бетонирање степеништа
бетоном МБ 25, просечне
дебљине 25 цм, са завшном
обрадом пердашењем. Обрачун
по м3 компл. изведене позиције

м3

13,20

Ред.
број

Страна 4 од 5

4.

Израда рукохвата од металних
округлих цеви пречника 40мм. На
сваких 2 метра разадаљине
постављају се метални стубови
истог профила као рукохват, који
се прописнао анкеришу за
бетонску подлогу, на њих се
поставља рукохват на висини од
90 цм. Све очишћено, премазано
антикорозивном бојом два пута и
масном бојон два пута у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м1 компл. завршене
позиције

м'

66,00

Укупно:

Број 4
У делу VI Конкурсне документације, на страни 26 од 62, који се односи на
„(ОБРАЗАЦ 5)“, текста:

3.

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено
време или ангажованог по основу уговора ван радног односа
одговорног извођача радова са личном лиценцом и то:
410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812 - 1 извршилац.

,мења се и гласи:

3.

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено
време или ангажованог по основу уговора ван радног односа
одговорног извођача радова са личном лиценцом и то:
410 или 411 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812 - 1
извршилац.

Након објављивања овог Обавештења о измени Конкурсне документације на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца следи објављивање
Измењене Конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
дана 30.07.2019. год.
С поштовањем,
Комисја за јавну набавку
број Р МВ 13/19
Страна 5 од 5

