ТШ „Радоје Љубичић“
Дел. број: 713
од 05.07.2017. год
На основу члана 63. став 5. и члана 54 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија сачињава

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку мале вредности за јавну набавку радова- санација крова, редни број ЈНМВ
4/2017
Измена се састоји у следећем
На страни 24, 25 и 26 се додају ставке:
2.0

ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња кутијастих
челичних профила 40/30/2мм за
подконструкцију која је неопходна за
шафљење кровног ТР-покривача.
Подконструкција односно профили
се постављају у шест линија по
сливној површини на међусобном
размаку л=1м. Конструкција се
анкерише
преко
постојећег
фалцованог крова помоћу држача од
шпаринга д=0.5цм у бетонску косу
плочу.
Челичну
конструкцију
довести до металног сјаја и два пута
префарбати у основну боју.

Обрачун по килограму уграђене
конструкције
2.1

кг

1350

кг

400.00

Набавка и уградња кутијастих
челичних профила 40/40/3мм за
носаче
крајњих
венаца
и
подконструкцију увала на косим
равнима
крова.Челичну
конструкцију довести до металног
сјаја и два пута префарбати у
основну боју.

Обрачун по кг
2.2

3.0

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ
Демонтажа и одлагање светлосних
купола пречника 2.1м и опшивки на
место које инвеститор одреди.

Обрачун за куполе по комаду
ком.

2.00

м¹

13.20

м¹

85.50

ком.

2.00

Обрачун за опшивке по м¹
3.1
Демонтажа опшивки са кровног
покривача, уз бетонске венце,
бетонски парапет, ивичних лајсни и
опшивки око бетонских продора
кроз кров и њихово одлагање на
место које инвеститор одреди.

Обрачун по м¹
3.2
Демонтажа вентилационих капа
Ø10цм и опшивки и њихово
одлагање на место које инвеститор
одреди.

Обрачун по комаду
3.3
4.0

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Санирање отвора у бетонској плочи
након демонтаже светлосних купола
пречника 2.1м

Обрачун по комаду
4.1
Пробијање
бетона
вертикале Ø12цм

за

ком.

2

ком.

2.00

олучне

Обрачун по комаду
4.2

Напомена: У цену урачунати све трошкове транспорта и манипулације до места уградње.

Укупна цена
(РСД без ПДВ-а)
1

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

2

ЧЕЛИЧАРСКИ РАДОВИ

3

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

4

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
СВЕ УКУПНО

Јавно отварање понуда одржаће се 14.07.2017.године у 10,05 часова у канцеларији директора
Техничке школе „Радоје Љубичић“ у Ужицу, улица Николе Пашића 17.
Чланови комисије:
Ирена Госпавић
Славка Цвијовић
Радмила Лаковић

