У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
брoj 404-1Ш/49-2017 - Радови на рушењу и разбијању и земљани радови;
посебни грађевинско занатски радови изузев радова на крову и радови на
постављању подних и зидних облога; водоинсталатерски и санитарни радови
и радови на замени унутрашње столарије
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
1. На
страни
35/64
Конкурсне
документације,
у
делу
СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВA – 5.00 Разни зидарски радови
Поз.1 допуњује се текст и после измене гласи:
„Izrada termičke i hidro zaštite podova
prizemlja u sledećim slojevima:
-hidroizolacioni premaz „SikaLastic-1K“
ili odgovarajući, podignut 20cm uz zidove
-stirodur 2cm
-PE folija, sa preklopima
Obračun po m2, komplet

m2

33,60

2. На
страни
36/64
Конкурсне
документације,
у
делу
СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВA – 5.00 Разни зидарски радови
Поз.3 допуњује се текст и после измене гласи:
„Nabavka materijala “SikaLastic-1K” ili
odgovarajući i izrada hidroizolacije
temeljne ploče . Hidroizolaciju poviti uz
obimne
zidove
i
preklopiti
hidroizolacionim slojem ispod keramike.
Raditi u svemu prema uputstvu odabranog
proizvođača. Obračun po m2.

m2

33,60

Поз.4 допуњује се текст и после измене гласи:
„Nabavka
materijala
i
izrada
hidroizolacije temelja. Raditi u svemu
prema uputstvu odabranog proizvođača.
Hidroizolacionim materijalom obraditi
spoljne strane ovoprojektovanih armirano

m2

68,90

betonskih temeljnih vratova i spoljnu
stranu AB stope. Izvedenu HI zaštititi
bobičastom folijom pre zatrpavanja.
Hidroizolaciju raditi od “SikaLastic-1K”
materijala ili odgovarajući. Obračun po
m2. “

НАПОМЕНА:
Измењене стране 35/64 и 36/64 чине саставни део конкурсне
документације. Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у
складу са извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 1,
у супротном иста ће бити одбијена као неприхватљива.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), продужен је рок за подношење понуда
и објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Време и место за подношење понуда (нови рок): Понуда се сматра
благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа Града Ниша - Служба
за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, канцеларија број 13 (на првом спрату),
најкасније до 11.01.2018. године, до 12:00 часова, непосредно или путем поште.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се
обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, 11.01.2018. године,
у 13:00 часова, у објекту Града Ниша у ул. 7. јули бр. 6, (сала на првом
спрату).

