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На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

П РвУ ИЗМЕНУ
К ОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку радова ЈН/8300/0123/2017
Уређење фасада за пОтребе ТЦ Краљев0
1.
- У одељку З. Техничка спецификација, мења се јединица мере у табели поглавља 3.1 Опис
радова, под редним бројем 6. и гласи ка0 у прилоry ове измене.
- У одељку 7. Обрасци, мења се јединица мере у табели 1. Образац струкryре понуђене цене и
упутство за попуњавање, под редним бројем 6., колона З. Оквирне количине, и гласи као у
прилоry ове измене.
2.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници
Наручиоца.
3.
Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилоry ове измене.
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Уклањање, рушење сокле темеља обраFјене
вештачким каменом - Кулије, утовар шута у
транспортно средство и одвоз на депонију до 3
km.
У цену ове позиције урачунати и чишfiење и
прање зидне подлоге по уклањљању Кулијеа
ради припреме за нову обраду дела зида са
које се исти уклања.
Репарација - обрада оштеflених бетонских
делова фасаде (посебно на делу тераса)
једнокомпонентним
репарационим
висококвалитетним малтероом припремљеним
на бази цементног везива обогаћеним са
силикатним влакнима, синтетичким - микро

3/4

т

30

т2

100

т2

120

т2

150

влакнима и адитивима за фино затварање
б.

7

8.

пора и фино изравнавање типа Сика Реп или
сл. истих карактеристика.
У цену ове позиције урачунати сав потребан
материјал и извоТјење свих пред радњи за
квалитетно извршење посла као и употребу
потребне скеле.
Процењена количина за репарацију 5 т2 по
једној тераси.
Обијање малтера са различитих места и
површина
фасаде
објекта.
различитих
По овој позицији са фасаде треба обити све
површине малтера који је склон паду или
„подлупљен" и то све до конструкције зида или
здравогмалтера.
У цену ове позиције треба урачунати употребу
потребне скеле и осталих средстава и опреме
потребне за несметано и квалитетно
обављање овог посла.
Стругање, љушfiење дела фасаде завршно
обраFјене прсканим камехом (Хирофа или сл.)
или декоративним фасадним малтером
бавалит, минерални малтер или сл.)
Поправка (
У цену ове позиције треба урачунати употребу
потребне скеле и осталих средстава и опреме
потребне за несметано и квалитетно
обављање овог посла.
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оштеFiених
Репарација
—
обрада
бетонских делова фасаде (посебно на
једнокомпонентним
делу
тераса)
репарационим
висококвалитетним
малтероом припремљеним на бази
цементног везива
обогаfiеним са
силикатним влакнима, синтетичким —

микро влакнима и адитивима за фино
6

7

затварање пора и фино изравнавање
типа Сика Реп или сл. истих
карактеристика.
У цену ове позиције урачунати сав
потребан материјал и извођење свих
пред радњи за квалитетно извршење
посла као и употребу потребне скеле.
Процењена количина за репарацију 5т2
по једној тераси
Обијање малтера са различитих места и
различитих површина фасаде објекта.
По овој позицији са фасаде треба обити
све површине малтера који је склон паду
или „подлупљен" и то све до конструкције
зида или здравог малтера.
У цену ове позиције треба урачунати
употребу потребне скеле и осталих
средстава и опреме потребне за
несметано и квалитетно обављање овог
посла
_

100 т2

120 т2
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