РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
БР.1707-404/2019-11 МВ 084-3/19
25.06.2019. год.
ЛЕСКОВАЦ
ул. Трг револуције бр. 33/4
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације бр. 1590-404/2019-11 МВ
084-3/19 од 13.06.2019. год. за јавну набавку мале вредности МВ 084-3/19 радови грађевински радови на енергетској санацији и инвестиционом одржавању објекта
ОШ ,,Вук Караџић'' Печењевце
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15), обавештавају се сва заинтересована лица да
је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности МВ
084-3/19 радови - грађевински радови на енергетској санацији и инвестиционом
одржавању објекта ОШ ,,Вук Караџић'' Печењевце
Измена бр.1.
У делу поглавља III – Врста техничке карактеристике (спецификација)
квалитет , количина, опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, обилазак локације за
извођење радова и увид у пројектну документацију – Обилазак локације за
извођење радова и увид у пројектну документацију, на страни 5. конкурсне
документације, став 2.
„Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
marija.stojanovic@gradleskovac.org које морају бити примљене од Наручиоца
најкасније дан пре одређеног датума обиласка локације и увида у пројектну
документацију за предметну јавну набавку, и то:
– 17.06.2019 године, у 11,00 сати - за први обилазак. и 21.06.2019. године у
11,00 сати - за други обилазак локације и увид у пројектну документацију за
предметну јавну набавку.“ мења се тако да гласи:
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
marija.stojanovic@gradleskovac.org које морају бити примљене од Наручиоца
најкасније дан пре одређеног датума обиласка локације и увида у пројектну
документацију за предметну јавну набавку, и то:
– 17.06.2019 године, у 11,00 сати - за први обилазак, 21.06.2019. године у 11,00
сати - за други обилазак локације и 28.06.2019. године у 11 сати – за трећи
обилазак локације и увид у пројектну документацију за предметну јавну
набавку.
У делу поглавља IV - Техничка документација и планови, на страни 6.
конкурсне документације додаје се фотометријски приказ учионица
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Operator
Telephone
Fax
e-Mail

UČIONICA / Single Sheet Output

Height of Room: 3.800 m, Light loss factor: 0.80
Surface

Values in Lux, Scale 1:78

r [%]

Eav [lx]

Emin [lx]

Emax [lx]

u0

/

423

229

592

0.541

Floor

20

225

28

407

0.122

Ceiling

70

81

53

100

0.656

Walls (4)

50

160

28

521

/

Workplane

Workplane:
Height:
0.750 m
Grid:
64 x 64 Points
Boundary Zone:
0.500 m
Illuminance Quotient (according to LG7): Walls / Working Plane: 0.408, Ceiling / Working Plane: 0.191.
Luminaire Parts List
No.

Pieces

1

1

2

6

Designation (Correction Factor)

F (Luminaire) [lm]

F (Lamps) [lm]

P [W]

4970

4970

70.0

4389

4389

51.0

31304

376.0

OMS EXE II LED 70W 4950lm 4000K 80Ra
(1.000)
OMS GACRUX PRISMA LED 51W 4400lm
4000K 80Ra (1.000)
Total:

31305

Total:

Specific connected load: 7.37 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Ground area: 51.00 m²)
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V

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОШ“ВУК КАРАЏИЋ“
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
РБ

1
А.
1

ОПИС РАДОВА

Ј.М Количина

Цена по
Укупан
јединици
износ без
мере без
ПДВ-а
ПДВ-а
2
3
4
5
6
РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ – РАЗНИ РАДОВИ
Израда спуштеног плафона на
м2
378,00
металној подконструкцији од
монолитних гипсаних плоча
д=9мм са неопходним
бандажирањем спојница.
Обрачун по м2

2

Глетовање спуштеног плафона
од монолитног гипса у два слоја
глет масом и кречење
полудисперзионом бојом у
белом тону два пута. Обрачун
по м2

м2

378,00

3

Реконструкција
електроинсталација осветљења
учионица са пажљивом
демонтажoм постојећих
арматура са флуоцевима и
њихово складиштење које
одреди Наручилац, а до 5 км
удаљености и заменом
постојећих арматура са
флуоцевима надградним ЛЕД
панелима, у свему према
фотометријском приказу
учионице. Обрачун по
учионици.

ком

7,00

4

Обијање малтера на оштећеним
деловима фасаде са
неопходним крпљењем ради
постављања термоизолације.
Обрачун по м2

м2

120,00

1

5

Израда
термоизолационе
фасаде од ТП камене вуне
120кг/м3,
коефицијент
проводљивости 0,036 W/мК,
дебљине д=10цм са истим или
бољим
карактеристикама
коефицијента
пролазности
топлоте, као и ПП заштите.
Фасадни
термоизолациони
систем се састоји од камене
вуне дебљине д=10цм
на
фасадним равнима, која се лепи
грађевинским лепком и типлује
за фасадне зидове и елементе,
затим преко камене вуне слој
грађевинског лепка са ПВЦ
мрежицом
од
стаклених
влакана, прајмер-премаз за
импрегнацију
и
завршног
декоративног
силикатног
малтера мин. гранулације 1,5
мм, са завршним слојем у
зарибаној форми у боји по
избору инвеститора. фасадна
подлога- прајмер се наноси
минимум
два
сата
пре
наношења фасадног материјала.
Радити
у
свему
према
спецификацији
произвођача.
Обрачун по м2 фасаде.

м2

720,00

6

Набавка и монтажа металне
скеле за потребе израде демит
фасаде. Обрачун по м2 скеле.

м2

800,00

7

Израда сокла фасаде која се
обрађује слојем рабиц
цементног малтера д=3цм
преко ТП камене вуне 120кг/м3
дебљине д=5цм са слојем
ситнозрног декоративног
малтера у боји по избору
Инвеститора, по типу
кулирпласта.Обрачун по м2.

м2

80,00

2

8

Израда шпалетни ТП камене
вуне 120кг/м3 д=3цм око
портала и прозора по
потребним димензијама.
Обрачун по м.

м

420,00

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
Б.
1
1

РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ
2
3
4
5
Набавка, израда и монтажа
м1
27,80
увала РШ до 100 см, од
пластифицираном лима д=0,60
мм, на делу крова где се јавља
прокишњавање у просторијама.
Јединачном ценом обухватити
и демонтажу постојећег и
откривање фалцованог црепа и
поново покривање. Обрачун по
м1.

2

Набавка, израда и монтажа
вандиксни РШ до 60 см, од
пластифицираног лима
д=0,60мм, изнад крова од ТР
лима. Ценом обухватити и
демонтажу постојећих.
Обрачун по м1.

м1

22,40

3

Набавка,израда и монтажа
хоризонталних олука од
пластифицираног лима
дебљине д=0.60 мм, развијене
ширине до 50 цм. У цену улази
комплет монтажа са држачима
и свим потрошним
материјалом. Обрачун по м1.

м1

110,20

4

Набавка,израда и монтажа
вертикалних олука од
пластифицираног лима
дебљине д=0.60 мм, развијене
ширине до 50 цм. У цену улази
комплет монтажа са држачима
и свим потрошним
материјалом. Обрачун по м1.

м1

86,50

6

3

5

Демонтажа и поновна монтажа
постојећег ТР лима са
уградњом нових холшрафова,
ради израде термоизолације
зидова, која је предвиђена
пројектом. Обрачун по м2

м2

80,00

6

Пажљива демонтажа
постојећих алуминијумских
прозорских солбанка и
демонтирани лим предати
инвеститору. Обрачун по м1

м1

82,50

7

Набавка, израда и монтажа
солбанка за прозоре РШ до 40
см, од алуминијумског равног
лима д=0,70 мм,
пластифицираног у боји
прозора. Обрачун по м1

м1

85,50

8

Обрада венаца стакленом
мрежицом и лепком у два слоја
са завршном обрадом акрилним
малтером са претходним
наношењем подлоге. Обрачун
по м2

м2

115,30

9

Израда термоизолације сокле
од стиродура д=3 см, са
стакленом мрежицом и
наношењем лепка у два слоја.
Завршна обрада кулирпластом,
боја по избору инвеститора.
Обрачун по м2.

м2

63,60

10

На постојећим кровним
ком
прозорима Велукс, извршити
преглед и замену опшива на
деловима прозора где долази до
прокишњавања поред прозора.
Ценом обухватити замену
опшива у свему као постојећи,
откривање фалцованог црепа и
поново покривање са заменом
новим црепом до 50%. Обрачун

15

4

по ком.
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А) РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ – РАЗНИ РАДОВИ
_____________дин. без ПДВ-а
Б) РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ................_____________дин.
без ПДВ-а
УКУПНО без ПДВ-а А+ Б ........................................................________________дин.
ПДВ.................................................................................................._________________д
ин.
УКУПНО са ПДВ-ом А+ Б......................................................._________________дин.
Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком
документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач треба да попуни образац на следећи начин:
(1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
(2) у колони 6. уписати укупну цену 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.).
М.П. _________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

5

