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ВМ

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „Радови
на прикључењу сале за мале спортове на електричну мрежу“
Број JН: 404-36/2019-IV
*ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На страни 3/37 и 4/37 конкурсне документације постојећи предмер радова замењује се
новим. Нови предмер радова обухвата следеће:
r.
br

Naziv materijala I radova

Kol.

234

1.

Kolčanje i iskop rova za
postavljanje kabla PP00 A 4x150
mm2 dubine 0,9 m i 0,4m širine
postavljanje dva sloja peska 10cm
ispod i 20cm iznad kabla,
zatrpavanje rova zemljom u
slojevima od po 20cm i nabijanje
iste i odvoz viška zemlje

276

2.

Isporuka i postavljanje kabla u
iskopan rov kabla PP00 A 4x150
mm2 na dubine 0,9 m

234

3.

Isporuka I postavljanje GAL štitnika
20cm iznad kabla i POZOR trake
40cm iznad kabla,
Isporuka i postavljanje zaštitne
PVC
ceviΦ100mm
ispod
saobraćajnice
,
puta,
podbušivanjem

24

4.

Isporuka i montaža i povezivanje
kabla PP00 A 4x150 mm2 u KPO
1
na fasadi objekta hale za male
6. sportove
Isporuka
i
postavljanje
pocinkovane trake Zn 4x25 mm za 150
7. uzemjenje KPO
Isporuka i ugradnja ukrsnog
1
8. komada (JUS.N.B4.936)
Isporuka i ugradnja ispitni spoj
1
9. (JUS.N.B4.932)
Geometarsko
snimanje
trase
kablova i unos u katastar
1
nepokretnosti
10.
11. Ispitivanje i puštanje u rad

1

*ВРШИ СЕ ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На страни 14/37 и 15/37 конкурсне документације постојећи образац 2 – образац структуре цене са упутством како да се попуни
замењује се новим. Нови образац 2 – образац структуре цене са упутством како да се попуни изгледа овако:
Ред.
Предмет јавне набавке
бр.
1
2
1. Kolčanje i iskop rova za postavljanje
kabla PP00 A 4x150 mm2 dubine 0,9 m i
0,4m širine postavljanje dva sloja peska
10cm ispod i 20cm iznad kabla,
zatrpavanje rova zemljom u slojevima
od po 20cm i nabijanje iste i odvoz viška
zemlje

Јед.
мере
3
m

Кол.
4
234

2.

Isporuka i postavljanje kabla u iskopan
rov kabla PP00 A 4x150 mm2 na dubine
0,9 m

m

276

3.

Isporuka I postavljanje GAL štitnika
20cm iznad kabla i POZOR trake 40cm
iznad kabla,

m

234

4.

Isporuka i postavljanje zaštitne PVC
ceviΦ100mm ispod saobraćajnice , puta,
podbušivanjem

m

24

6.

Isporuka i montaža i povezivanje kabla
PP00 A 4x150 mm2 u KPO na fasadi
objekta hale za male sportove

Kom.

1

Јед. цена без
ПДВ-а
5

Јед. цена
са ПДВ-ом
6

Укупна цена
без ПДВ-а
7 (4 x 5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
8 (4 x 6)

7.

Isporuka i postavljanje pocinkovane trake
Zn 4x25 mm za uzemjenje KPO

8.

m

150

Isporuka i ugradnja ukrsnog komada
(JUS.N.B4.936)

Kom.

1

9.

Isporuka i ugradnja ispitni spoj
(JUS.N.B4.932)

Kom.

1

10.

Geometarsko snimanje trase kablova i
unos u katastar nepokretnosti

pauš

1

11.

Ispitivanje i puštanje u rad

pauš

1
UKUPNO:

Место и датум
___________________

М.П.

Понуђач:
__________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
• у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
• у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

•
•

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА:
Предмер треба да буде попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду
подноси група понуђача, предмер мора бити потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача и оверен
печатом.
Понуђач може, код давања понуде за сваки тражени предмет јавне набавке где су наведени елементи
попут робног знака, патента, типа или произвођача, да у понуди наведе "или одговарајуће" тј. да понуди
елементе другог робног знака, патента, типа или произвођача одговарајућег квалитету који је навео
наручилац у конкурсној документацији.

У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ова измена представља
измену конкурсне документације за јавну набавку „Радови на прикључењу сале за мале спортове на електричну мрежу“, ЈН број: 40436/2019-IV“ и постаје њен саставни део.

