РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МИОНИЦА
Комисија за јавне набавке
Број: 404-25/2017-6
Датум: 18.05.2017.године
Мионица
На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“,бр124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија врши:
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за ЈН бр.404-25/2017 – Завршетак радова на изградњи спортске хале у Мионици
У СЛЕДЕЋЕМ:
На страни 142 конкурсне документације у оквиру поглавља VII Образац структуре цене,
Предмер радова, ДОГРАДЊА УЛИЧНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ , ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
U позиција 1.1 –ручни ископ на дубини од 0-2.м1 .............м3....... 7,80 бришу се јединичне
цене 900,00 ,
1.080,00, 7.020,00 , 8.424,00
- Машински ископ на дубини од 0-2.м1 .............м3 ............ 7,80 бришу се јединичне цене
750,00, 900,00 , 5400,00, 6.484,00.
Измењена страна конкурсне документације налази се у прилогу.
У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.
Потребно је да уважите извршену измену Конкурсне документације и понуду доставите
на измењеној страни.
Комисија за јавне набавке
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ОПИС РАДОВА

1.1.

Ископ за ровове, шахте
Ископ је са вертикалним засецањем рова. Минимална ширина
рова одређена је према дубини и пречнику цеви. Ископ радити
према котама из пројекта. Пре ископа на терену обележити све
постојеће инсталације. За време ископа придржавати се мера за
заштиту на раду и обезбеђивање јама и ровова после престанака
дневних радова. Ископ заштитити од квашења атмосFeрским и
површинским водама. Црпљење подземне воде није обухваћено
јединичном ценом, ако буде потребно биће наканадно плаћено.
Обрачун по м3 земље у нерастрешеном стању.
- ручни ископ на дубини од 0 - 2.0м1
- машински ископ на дубини од 0 - 2.0м1
Песак око цеви.
Набавка, транспорт, убацивање песка у ров, према детаљима рова
приложеним у пројекту. Песком се затрпава ров по целој ширини
рова, и набијање ручним набијачем са старне, до потребне
збијености.
Обрачун по м3.
Насипање рова шљунковито - песковитим материјалом природне
гранулације, у слојевима по 30цм, и набијање механичким
средствима, до потребне збијености. Избор цевног матрејала у
погледу механичких особина, висина првих слојева изнад темена
цеви и потребна збијеност за подлогу саобраћајнице треба да
буду међусобом усаглашене.
Обрачун по м3.
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