ЈН 01/2018
Медицинска школа ''Др Андра Јовановић''
Адреса

Ул. Цара Душана бр. 9

Место

Шабац

Број

22/1-24

Датум

од 20. 06. 2018. год.

Предмет: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 2
У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12,14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку
РАДОВА – ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА - ЈНВВ бр. 01/2018, и
то у следећем:



На страни 3 Конкурсне документације (ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА) у делу
ТЕХНИЧКИ ОПИС као измена и допуна Конкурсне документације.
додаје се
''Дужина ограде је 433,11 m ''



На страни 26 Конкурсне документације (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) у делу
БРАВАРСКИ РАДОВИ опис позиције 03.001 као измена и допуна Конкурсне
документације
додаје се:
''Završna boja je alkidna zelena naneta u 2 sloja,kao i osnovna alkidna boja naneta
takođe u 2 sloja''.
Obracun po m2
и гласи:
''Nabavka materijala, izrada i postavljanje ograde sa stubićima od HOP kutijastih profila
70/70/3 i ispune od HOP 30/30/3 u svemu prema projektu sve komplet sa farbanjem
zaštitnom bojom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru Investitora. Završna boja je
alkidna zelena naneta u 2 sloja,kao i osnovna alkidna boja naneta takođe u 2 sloja''



На страни 26 Конкурсне документације (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН) у делу
ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
додаје се позиција 04.002 и гласи:

04.002

Malterisanje temelja cementnim malterom ili
nanošenje dva sloja lepka sa utapanjem pvc
mrežice u prvi sloj lepka i postavljanje
ugaonih lajsni. Površina mora biti ravna
spremna za bojenje.

m2

425,00

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

- на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца биће
објављен итегрисан пречишћен текст Конкурсне документације 01/2018 са
изменама и допунама бр. 2 као и Обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.

Комисија за јавну набавку
бр. 01/2018

