у позиву за подношење понуда бр . 04-3-381/2018/02 на стр. 1 код тачке 4 критеријума
– код треће тачке елемента критеријума уместо:
 Рок испоруке и монтаже:..............................10 пондера
треба да стоји:
 Рок извођења радова ....:..............................10 пондера
У складу са чл. 63 ст. 1 Зaкона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр.68/2015),
Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације.
ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
бр. 04-3- 393 /2018-02
датум 09.11. 2018
јавна набавка радова - уређење површина у Брзом броду
израда бетонских стаза и платоа са уградњом мултифункционалне подлоге
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/1 – 2 -2018
-

на стр. 20 код пондерисња елемента критеријума Рок извођења радова уместо:

Према критеријуму «РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА», понуде ће се вредновати на следећи
начин
Извођење радова у року до 35 дана .........................................................20 поена
Извођење радова у року у року од 36 до 49 дана ....................................10 поена
Извођење радова у року у року од 50 до 59 дана ......................................5 поена
Извођење радова у року преко 60 дана ....................................................0 .поена
треба да стоји:
Према критеријуму «РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА», понуде ће се вредновати на следећи
начин
Извођење радова у року до 35 радних дана .......................................10 поена
Извођење радова у року у року од 36 до 49 радних дана.....................7 поена
Извођење радова у року у року од 50 до 59 радних дана.....................4 поена
Извођење радова у року преко 60 радних дана ...................................0 поена
Страна 5 конкурсне документације у делу :
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
и стране 25 и 26 конкурсне документације замењују се следећом страницама:
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р.б.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

1

2
Набавка и уградња ливених бетонских ивичњака
димензије
9,5 х 14 х 80 cm, на слоју бетона
МБ 25.
Обрачун по m1.
Набавка и уградња бетонских плоча - колормикс
димензија 20 х 20Х 6 cm , на слоју песка дебљине
од 3 до 5 cm са фуговањем спојница кварцним
песком и пеглањем вибро плочом.
Обрачун по m2.
Ископ земље III и IV категорије дебљине d=30 cm ,
са одвозом на градску депонију.
Обрачун по m3.
Набавка и уградња ливених бетонских ивичњака
димензије
12 х 18 х 80 cm, на слоју бетона
МБ 25.
Обрачун по m1.
Набавка и уградња бетонских плоча у облику дублог
Т, сиве боје, d =8 cm, на слоју песка дебљине од
3 до 5 cm са фуговањем спојница и пеглањем вибро
плочом.
Обрачун по m2.
Ископ земље III и IV категорије просечне дебљине
d=30 цм ,као припрема за бетонирање платоа.
Бетонирање бетоном MB 25, дебљине d =12 cm са
арматурном мрежом Q 188, са израдом привидних и
просторних дилатационих спојница са израдом
тампонског слоја од природног шљунка од 5 до 10
cm. Обрада завршног слоја бетона обрадити
пердашењем. Земљу извести на градску депонију.
Обрачун по m2.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

Демонтажа и монтажа постојећих кошева.
Обрачун по комаду.
Разбијање постојећег асфалта непознате дебљине
са утоваром и одвозом на градску депонију.
Обрачун по m2.
Набавка и монтажа мултифункционалне подлоге за
спортска и дечија игралишта-терен за баскет.
Мултифункционална спортска подлога су плоче од
полипропилена – кополимера у две боје по избору
инвеститора, димензије плоча су 300 х 300 mm,
дебљине од 14 до 16 милиметра, са минималном
тежином од 5 kg по m2: дизајна „пчелино саће“ и
слично.
Обрачун по m2.

јед.
мере
3

количина
4

m1

350

m2

160

m3

20

m1

50

m2

100

m2

205

ком

2

m2

60

m2

270
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Радови – уређење површина у Брзом броду
израда бетонских стаза и платоа са уградњом мултифункционалне подлоге
ИЗРАДА БЕТОНСКИХ СТАЗА И ПЛАТОА СА УГРАДЊОМ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ ПОДЛОГЕ -БРЗИ БРОД
р.б.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

1

2
Набавка и уградња ливених бетонских ивичњака димензије
9,5 х 14 х 80 cm, на слоју бетона МБ 25.
Обрачун по m1.
Набавка и уградња бетонских плоча - колормикс
димензија 20 х 20Х 6 cm , на слоју песка дебљине од 3 до
5 cm са фуговањем спојница кварцним песком и пеглањем
вибро плочом.
Обрачун по m2.

1

2

3

4

5

6

Ископ земље III и IV категорије дебљине d=30 cm , са
одвозом на градску депонију.
Обрачун по m3.
Набавка и уградња ливених бетонских ивичњака димензије
12 х 18 х 80 cm, на слоју бетона МБ 25.
Обрачун по m1.
Набавка и уградња бетонских плоча у облику дублог Т,
сиве боје, d =8 cm, на слоју песка дебљине од 3 до 5 cm
са фуговањем спојница и пеглањем вибро плочом.
Обрачун по m2.
Ископ земље III и IV категорије просечне дебљине d=30 цм
,као припрема за бетонирање платоа. Бетонирање бетоном
MB 25, дебљине d =12 cm са арматурном мрежом Q 188,
са израдом привидних и просторних дилатационих спојница
са израдом тампонског слоја од природног шљунка од 5
до 10 cm. Обрада завршног слоја бетона обрадити
пердашењем. Земљу извести на градску депонију.

јед.
мере

количина

3

4

m1

350

m2

160

m3

20

m1

50

m2

100

m2

205

јед.
цена
без ПДВ
5

јед.
укупно укупно
цена
без
са
са ПДВ ПДВ-а ПДВ-ом
6
7
8
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Обрачун по m2.

7
8

9

Демонтажа и монтажа постојећих кошева.
Обрачун по комаду.
Разбијање постојећег асфалта непознате дебљине са
утоваром и одвозом на градску депонију.
Обрачун по m2.
Набавка и монтажа мултифункционалне подлоге за
спортска и дечија игралишта-терен за баскет.
Мултифункционална спортска подлога су плоче од
полипропилена – кополимера у две боје по избору
инвеститора, димензије плоча су 300 х 300 mm, дебљине
од 14 до 16 милиметра, са минималном тежином од 5 kg по
m2: дизајна „пчелино саће“ и слично.
Обрачун по m2.

ком

2

m2

60

m2

270
УКУПНО ( ДИНАРА)

Датум
М.П.

ПОНУЂАЧ
_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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Заокружити:
а) понуђач је у ситему пдв-а
б) понуђач није у ситему пдв-а
1. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Извођење радова у року од _______ радних дана од
увођења у посао.
2. ПЛАЋАЊЕ

начин плаћања : ____________ % аванс, остатак у року од
____ дана од пријема оверене окончане ситауције, односно оверене коначне
ситуације.
3. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
a. Прихватање рекламација у року од _____________дана
b. Отклањање недостатака у периоду од____________дана
4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
c. Рок важења понуде је _____ дана ( не може бити краћи од 60
дана)
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде

У осталом делу конкурсна документација се не мења.
Измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације
Конкурсна документација има укупно 44 (четрдесет и четири) стране.
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