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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ

ТАВАНКУТУ
ЈН К 51/18

Дана 13.07.2018. године  су објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне
набавке, а дана 19.07.2018. године Измена конкурсне документације јавне набавке, за набавку
радова – Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту, број ЈН К 51/18, у којој Конкурсној
документацији се врши Друга измена конкурсне документације, на следећи начин:

I
                                                                                                                                         

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 51/18, у VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА врши се следећа измена:

У делу „VIII Bravarski radovi“  позиција 2.  на страни 14/57 врши се измена конкурсне
документације у складу са одговором на питање 2. од 30.07.2018,  и то мења се задња реченица
„Комплетно изведено обрачун по  m2 плафона.“ и сада гласи „Комплетно изведено обрачун по  kg
плафона.“

У  прилогу  ове  Измене  конкурсне  документације  објављује  се  измењена  страна  ПРЕДМЕРА
РАДОВА.

ПОЗИВАЈУ СЕ ПОНУЂАЧИ ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ПОПУНЕ
И  ПРИЛОЖЕ  ИЗМЕЊЕНУ  СТРАНУ  ПРЕДМЕРА  РАДОВА  ИЗ  ОВЕ  ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.
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vrata dim 147/227 cm kom 1,00
vrata dim 117/242 cm kom 1,00
prozor dim 92/212 cm kom 2,00

2

Izrada i ugrađivanje punih PVC vrata
od  6  komornih  profila  sa  potrebnim
elementima za montažu kao i sistem za
otvaranje vrata.   Obračun po komadu
kompletno ugrađenih unutrašnjih vrata.
vrata dim 90/205 cm kom 6,00
vrata dim 80/205 cm kom 2,00
vrata dim 112/187 cm kom 1,00
vrata dim 154/223 cm kom 1,00
vrata dim 100/205 cm kom 1,00
vrata dim 185/240 cm kom 2,00
vrata dim 114/231 cm kom 1,00
vrata dim 89/208 cm kom 1,00
vrata dim 103/208 cm kom 1,00
vrata dim 142/188 cm kom 1,00
vrata dim 87/200 cm kom 1,00

Ukupno stolarski radovi

VIII BRAVARSKI RADOVI

1

Izrada i  montaža konstrukcije plafona
od  HOP profila  dimenzije  140x80x4
mm.  U  cenu  uračunati  ankere,  anker
ploče,  ankerisanje  profila  u  zidove  u
svemu prema datim detaljima i zaštitni
premaz  protiv  korozije   i  finalni
premaz bojom za  metale  dva  puta  sa
svim  potrebnim  predradnjama.
Kompletno izvedeno obračun po kg kg 5.800,00

2

Izrada i  montaža konstrukcije plafona
od  rešetkastog  nosača.   U  cenu
uračunati  ankere,  anker  ploče,
ankerisanje  profila  u  zidove u  svemu
prema  datim  detaljima  i  zaštitni
premaz  protiv  korozije   i  finalni
premaz bojom za  metale  dva  puta  sa
svim  potrebnim  predradnjama.
Kompletno  izvedeno  obračun  po   kg
plafona kg 1.700,00
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II

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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