ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац,ул. Таковска бр. 2
ПИБ: 102182363 Матични број: 07175329
Телефон: 032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке)
е-маил: jn@gornjimilanovac.rs

На основу члана 63.став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“
бр.124/12) комисија сачињава

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку - Извођење додатних грађевинско-занатских радова са
инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем
Милановцу – друга фаза

Мења се конкурсна документација у делу предмера радова. Измењени предмер
налази се у прилогу.

*У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавну набавку

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА

5.

6.

7.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.

Nabavka materijala i malterisanje plafona unutar objekta
produžnim malterom d = 20 mm, sa finalnim perdašenjem
završnog sloja. Cenom obuhvatiti i potrebnu skelu za rad na
visini.
Obračun po m2

m2

764,49

Nabavka materijala i malterisanje zidova cementnim
malterom 1:3, d = 20 mm,( zidovi na kojima se lepe
keramičke pločice ). Cenom uračunati i skelu potrebnu za
rad na visini.
Obračun po m2

m2

5206,60

Nabavka materijala i izrada cementne košuljice - sloja za
pad. Podloga za izradu košuljice mora biti ista i odmašćena.
Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom
jedinicom razmere1:3. Košuljicu je potrebno negovati dok ne
očvrsne.
Obracun po m2
cementni košuljica debljine 50 mm
sloj za izravnanje debljine 50 mm
cementni estrih debljine 40 mm
sloj za pad debljine 40 mm
sloj za izravnanje debljine 30 mm
sloj za izravnanje debljine 20 mm

m2
m2
m2
m2
m2
m2

233,40
270,26
1626,72
16,39
1524,41
185,87

Nabavka materijala i malterisanje rabiciranim cementnim
malterom d = 20 mm, sa finalnim perdašenjem završnog
sloja.
Obračun po m2

m2

755,97

Dinara
:

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
Место извршења радова: Објекат Дома културе у Горњем Милановцу
Рок за завршетак радова је: 20 радних дана од дана увођења у посао

Понуђач:
__________________

Датум: _____________

МП

