ОШ „Петефи бригада“ Кула
Број: 659-0203-05
Датум: 15.01.2016. године
Кула
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у отвореном поступку јавне набавке број 1/2015,
Јавна набавка радова - Санација школско-спортске хале ОШ „Петефи бригада“
Кула која је објављена на Порталу јавних набавки и интерент страници наручиоца
31.12.2015. године
ВРШЕ СЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТО:
На страни 4/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу
који се односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) додатни услов под
тачком 1) мења се и гласи:
„1) Да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, односно да
је у периоду претходне 3 године пре објављивања позива за
подношење понуда (2014, 2013 и 2012):
-

израдио и поставио најмање један полиуретански под,
карактеристика наведених у премеру радова и површине најмање
1.000 m2

-

извео радове на монтажи најмање 1.000 m2 термоизолазионих
сендвич панела“

На страни 4/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у делу
који се односи на додатне услове (тачка 1, подтачка 1.2.) након тачке 3) додаје
се тачка 4) која гласи:
„4) Да понуђач уз понуду достави узорак пода карактеристика

наведених у предмеру радова димензија минимум 5х5 цм.“
На страни 5/33 Конкурсне документације, у оквиру поглавља IV, у
делу који се односи на доказе о испуњености додатних услова (тачка 2,
подтачка 2.2.) после тачке 3) додаје се тачка 4) која гласи:
„4) Узорак понуђеног пода димензија минимум 5х5 цм.“
Предмер радова на страни 30/33 – 33/33 Конкурсне документације
мења се и гласи као у прилогу.
У свему осталом Конкурсна документација остаје непромењена.
У смислу члана 63. став 5. ЗЈН-а, с обзиром да се наведенe измене
конкурсне документације врше у року који није краћи од 8 дана, рачунајући од
истека рока за подношење понуда, НЕ ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда
који је одређен до 01.02.2016. године до 12 часова.
П р и л о г:


Измењен предмер радова
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

XVI ИЗМЕЊЕН ПРЕДМЕР РАДОВА

ОПИС РАДОВА

Јед.
мере

Количина

m²

1.060

m³

95

m²

106

ком.

22

ком.

1

m²

90

Јединична
цена

Цена

I. РАДОВИ НА РУШЕЊУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Скидање пода од паркета са слепим
подом подпатосницама и штафлама.
Паркет сложити на палете, стречовати
фолијом и однети на место које одреди
инвеститор
удаљено
до
3
km.
Подпатоснице и штафле утоварити у
возило и одвести на место удаљено до 3
km истоварити и сложити. Палете
обезбеђује инвеститор. Обрачун по m²
скинутог пода.
Демонтажа телескопских трибина са
утоваром у возило, транспортом и
истоваром на удаљеност до 10 km.
Обрачун по m³ телескопске трибине у
постојећем склопљеном стању.
Демонтажа
застакљених
отвора
двоструким копилит стаклом. Демонтажу
вршити пажљиво како би се исправни
копилит
профили
сачували.
Сав
демонтирани исправни копилит сложити, а
остало утоварити у возило и однети на
градску депонију. У цену обрачунати и
потребну скелу. Обрачун се врши по m²
демонтираних отвора.
Демонтажа и поновна монтажа ливених
радијатора (димензија 1,9 x 0,9 m).
Радијатори се скидају и након урађених
грађевинских радова поновно враћају.
Обрачун по комаду монтираног и
демонтираног радијатора.
Демонтажа металних врата. Врата након
демонтаже утоварити у возило и одвести
до 3 km на место које одреди инвеститор
(дим 2,40 x 3,60 m). Обрачун по комаду
врата.
Демонтажа зидне облоге од ламперије.
Демонтирану ламперију утоварити у
возило и однети до 3 km на место које
одреди инвеститор. Обрачун по m²
скинуте зидне облоге.

УКУПНО I
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ОПИС РАДОВА

Јед.
мере

Количина

m²

1.060

m²

1.060

Јединична
цена

Цена

II ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ

1.

2.

Израда
рабициране
и
пердашене
цементне кошуљице просечне дебљине
6цм. Пре наношења кошуљице очистити и
опрати подлогу. Кошуљицу справљати од
просејаног шљунка (јединице) у размер
1:3. Кошуљицу армирати рабиц плетивом
постављеним у средњи слој. Горњу
површину кошуљице равно испердашити и
неговати док не очврсне. Обрачун по м²
кошуљице.
Набавка и израда полиуретанског пода
дебљине 12 mm преко постојеће бетонске
подлоге:
- гумени гранулат у ролнама се лепи на
бетонски под D=10 mm
- ливени полиуретан са завршним слојем
d=2 mm у зеленој или плавој боји.
Под мора поседовати FIBA или IHF
сертификат.
Обрачун по m² готовог пода.

3.

Обележавање
линија
на
спортским
теренима за одбојку, кошарку и рукомет.
Обрачун по комаду обележеног терена.

ком.

3

4.

Глетовање старих оструганих оструганих
зидова сокле висине 50 cm. Све површине
обрусити, очистити од прљавштине и
старог кондора. Глетовање извршити у два
слоја.
Први
слојизвршити
попуњавањеспојница, а другим слојем
извршити фино равнање површина.
Материјал за глет узети лепкове за
плочице и стиропор. Обрачун по m²
глетоване површине.

m²

90

5.

Набавка и уградња полиуретанске зидне
облоге d=2 mm у боји пода хале. На
саставу пода и зида залепити холкер
профил (4x4 cm), а преко холкера и у
висини 50 cm поставити зидну облогу у
ролни. У цену урачунати сав потребан
материјал за постављање и припрему
подлоге. Обрачун по m² уграђене зидне
подлоге.

m²

90

6.

Набавка и уградња бочних сегментних
врата на ручни погон. Сегментни панели су
термоизоловани полиуретаном, d=42 mm,
беле боје. Врата су произвођача Хорман
или
слична
истих
карактеристика.
Димензије 240 cm x 360 cm. Врата се
закључавају
са
унутрашње
стране.
Обрачун по комаду уграђених врата.

ком.

1
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7.

Набавка и монтажа зидног сендвич панела
d=10 cm са испуном од полиуретана и
обострано
обложен
челичним
пластифицираним лимом у боји по избору
инвеститора d=0,5 mm. Панеле монтирати
у отворе из којих је претходно уклоњено
копилит стакло. За монтажу панела
предвидети челичну конструкцију до 8,5
kg/m² монтираног панела са свим
помоћним
материјалима,
опшавима,
урачунатом скелом и средствима за
монтажу. Обрачун по m² измонтираног
панела.

m²

106

8.

Набавкa и монтажа зидног сендвич панела
дебљине d=30 mm са испуном од
полиуретана
и
обострано
обложен
челичним пластифицираним лимом у белој
боји d=0,5 mm. Лим монтирати на челичну
подконструкцију као спуштени плафон у
спортској хали. У цену урачунати потребну
скелу за монтажу панела помоћним
средствима за монтажу и опшивање свих
спојева панела. Обрачун по m² монтираног
панела.

m²

1.400

9.

Набавка материјала и израда челичне
подконструкције на постојећим носачима
крова хале. Челичне носаче очистити од
корозије и прашине. Нанети основну боју и
обојити два пута завршном бојом у тону по
избору инвеститора. У цену урачунати и
потребну скелу. Обрачун по kg уграђене
конструкције.

kg

6.250

10.

Демонтажа и поновна монтажа покретних
кошева који су окачени о кровну
конструкцију. Кошеви се померају по
висини и у страну због померања
кошаркашког терена. У цену урачунати
потребну скелу, помоћна средства за рад и
сав неопходан материјал. Обрачун по
комаду померене конструкције коша.

ком.

2

УКУПНО II.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I. РАДОВИ НА РУШЕЊУ
II. ГРАЂЕВИНСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ-ом.

Напомена:
Уз предмер радова понуђачи су обавезни да доставе фотокопије тражених FIBA
или IHF сертификата за под из предмера радова (р.бр. 2, поглавље II грађевински и монтажни радове), Уколико се уз предмер радова не доставе
тражени сертификати сматраће се да понуда не испуњава техничке
спецификације у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама.

ПОНУЂАЧ
_____________________________
(назив и седиште понуђача)
______________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
(М.П.)
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