РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV-404-4/18-51
Дана: 30. новембра 2018. године
Шифра: ОП-23/2018
Нови Сад
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку радова – реконструкција и уређење фасада и
кровних конструкција, шифра: ОП-23/2018, је дана 30. новембра 2018. године, сачинила
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ФАСАДА И
КРОВНИХ КОНСТРУКЦИЈА
- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (Шифра: ОП-23/2018)
Тачка 1.
У конкурсној документацији за јавну набавку радова – реконструкција и уређење
фасада и кровних конструкција, шифра: ОП-23/2018, у поглављу III СПЕЦИФИКАЦИЈА - у
отвореном поступку за јавну набавку радова – реконструкција и уређење фасада и кровних
конструкција, тачке:
р.б.

II

3

IV

1

Предмет ЈН (опис радова)
ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА
БУЛ. М. ПУПИНА бр. 3 ДО 5
РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Пажљиви преглед сваког појединачног каменог елемента фасаде.
Ручна демонтажа оштећених камених плоча и по потреби (и у
одрeђeном делу фасаде) носећих бетонских конзола, са
претходним обележавањем јер се накнадно уграђују. Пажљиво
демонтирати, очистити и ослободити камену плочу и одложити у
градилишни магацин, за поновну употребу. Пошто, без пажљивог
прегледа фасаде на лицу места није могуће прецизно одредити
тачну површину фасадних камених плоча којима је неопходна
демонтажа - позиција се обрачунава cca 25% укупне површине
фасаде. Обрачун по м2.
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Поновна монтажа претходно демонтираних и рестаурираних
камених фасадних плоча - системом фиксирања помоћу
прохромских шрафова са прохромском матицом (4 комада по
плочи) и додатком анкер-фикса у избушене отворе. Неопходно је
фиксирање -свих- камених плоча, независно од тога да ли је
претходно било потребно да се демонтирају. У позицију такође
урачунати сви прохромски шрафови, као и претходна припрема
подлоге (чишћење старог малтер, равнање подлоге малтерисањем
и остали претходни радови). Обрачун по м2.

јед. мере

Кол.

м2

215,00

m2

849,00
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мењају се и гласе:
р.б.

II

3

IV

1

Предмет ЈН (опис радова)

јед. мере

ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА
БУЛ. М. ПУПИНА бр. 3 ДО 5
РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Пажљиви преглед сваког појединачног каменог елемента фасаде.
Ручна демонтажа оштећених камених плоча и по потреби (и у
одрeђeном делу фасаде) носећих бетонских конзола, са
претходним обележавањем јер се накнадно уграђују. Пажљиво
демонтирати, очистити и ослободити камену плочу и одложити у
градилишни магацин, за поновну употребу. Пошто, без пажљивог
прегледа фасаде на лицу места није могуће прецизно одредити
тачну површину фасадних камених плоча којима је неопходна
демонтажа - позиција се обрачунава cca 25% укупне површине
фасаде. Обрачун по м2.
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Поновна монтажа претходно демонтираних и рестаурираних
камених фасадних плоча - системом фиксирања помоћу
прохромских шрафова са прохромском матицом (4 комада по
плочи) и додатком анкер-фикса у избушене отворе. Неопходно је
фиксирање -свих- камених плоча, независно од тога да ли је
претходно било потребно да се демонтирају. У позицију такође
урачунати сви прохромски шрафови, као и претходна припрема
подлоге (чишћење старог малтер, равнање подлоге малтерисањем
и остали претходни радови). Обрачун по м2.

Кол.

м2

849,00

m2

215,00

Тачка 2.
У делу VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО
ДА СЕ ПОПУНИ (ПРЕДМЕР РАДОВА), у отвореном поступку за јавну набавку радова –
реконструкција и уређење фасада и кровних конструкција, шифра: ОП-23/2018, тачке:
р.б
.

II

3

Предмет ЈН (опис радова)
ПРЕДМЕР РАДОВА НА
САНАЦИЈИ
ФАСАДЕ
ОБЈЕКТА БУЛ. М. ПУПИНА
бр. 3 ДО 5
РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И
РУШЕЊА
Пажљиви преглед сваког
појединачног каменог елемента
фасаде. Ручна демонтажа
оштећених камених плоча и по
потреби (и у одрeђeном делу
фасаде) носећих бетонских
конзола, са претходним
обележавањем јер се накнадно
уграђују. Пажљиво демонтирати,
очистити и ослободити камену
плочу и одложити у градилишни
магацин, за поновну употребу.
Пошто, без пажљивог прегледа

јед.
мере

м2

Кол.

ј. цена
без
ПДВа

ј.
цена
са
ПДВом

Ук.
цена
без
ПДВа

Ук.
цена
са
ПДВом

215,00

2

фасаде на лицу места није могуће
прецизно одредити тачну
површину фасадних камених
плоча којима је неопходна
демонтажа - позиција се
обрачунава cca 25% укупне
површине фасаде. Обрачун по м2.
IV

1

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Поновна монтажа претходно
демонтираних и рестаурираних
камених фасадних плоча системом фиксирања помоћу
прохромских шрафова са
прохромском матицом (4 комада
по плочи) и додатком анкер-фикса
у избушене отворе. Неопходно је
фиксирање -свих- камених плоча,
независно од тога да ли је
претходно било потребно да се
демонтирају. У позицију такође
урачунати сви прохромски
шрафови, као и претходна
припрема подлоге (чишћење
старог малтер, равнање подлоге
малтерисањем и остали претходни
радови). Обрачун по м2.

m2

849,00

мењају се и гласе:

р.б
.
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Предмет ЈН (опис радова)
ПРЕДМЕР РАДОВА НА
САНАЦИЈИ
ФАСАДЕ
ОБЈЕКТА БУЛ. М. ПУПИНА
бр. 3 ДО 5
РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И
РУШЕЊА
Пажљиви преглед сваког
појединачног каменог елемента
фасаде. Ручна демонтажа
оштећених камених плоча и по
потреби (и у одрeђeном делу
фасаде) носећих бетонских
конзола, са претходним
обележавањем јер се накнадно
уграђују. Пажљиво демонтирати,
очистити и ослободити камену
плочу и одложити у градилишни

јед.
мере

м2

Кол.

ј. цена
без
ПДВа

ј.
цена
са
ПДВом

Ук.
цена
без
ПДВа

Ук.
цена
са
ПДВом

849,00

3

IV

1

магацин, за поновну употребу.
Пошто, без пажљивог прегледа
фасаде на лицу места није могуће
прецизно одредити тачну
површину фасадних камених
плоча којима је неопходна
демонтажа - позиција се
обрачунава cca 25% укупне
површине фасаде. Обрачун по м2.
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Поновна монтажа претходно
демонтираних и рестаурираних
камених фасадних плоча системом фиксирања помоћу
прохромских шрафова са
прохромском матицом (4 комада
по плочи) и додатком анкер-фикса
у избушене отворе. Неопходно је
фиксирање -свих- камених плоча,
независно од тога да ли је
претходно било потребно да се
демонтирају. У позицију такође
урачунати сви прохромски
шрафови, као и претходна
припрема подлоге (чишћење
старог малтер, равнање подлоге
малтерисањем и остали претходни
радови). Обрачун по м2.

m2

215,00

Тачка 3.
У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА, став 2, тачка 3. да испуњава услов кадровског капацитета, бришу се
следећи докази:
Фотокопије одговарајућих М образаца – пријаве на обавезно социјално осигурање, или
уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених послова или други доказ којим
се регулише рад ван радног односа, и
За инжењера са лиценцом доставити фотокопију лиценце и фотокопију потврде о важењу
лиценце Инжењерске коморе Србије.
Тачка 4.
У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне
документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОП-23/2018
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