На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде,
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ I КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 67/2019
Унапређење услова за развој туристичке понуде града Сомбора кроз реконструкцију
и адаптацију дела објекта „Грашалковићева палата”

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 67/2019 – Унапређење услова за развој
туристичке понуде града Сомбора кроз реконструкцију и адаптацију дела објекта
„Грашалковићева палата”, постојећа страна предмера и предрачуна радова број 49/85
замењује се новом страном исте нумерације која је дата у прилогу и чини саставни део
Конкурсне документације.

ИЗОЛАТЕРСКИ радови
Извођач је дужан да изврши све радове из ове групе комплетно како је прецизирано описима појединих позиција, општим условима, нормама
и техничким прописима, а у свему према пројекту. Материјал за извођење радова потребно је што више приближити месту уградње како би
се избегли непотребни хоризонтални и вертикални транспорти. Материјали за хидроизолације (изолационе траке, хладни премази и врући
намаз) мора бити првокласан, да задовољи постојеће стандарде, прописно сложен и заштићен. Подлога за извођење хидроизолације мора
бити глатка, сува и чиста без присуства честица прашине и без присуства масних флека. Материјал за израду термоизолације мора бити сув и
неоштећен а подлога унапред очишћена и сува. У цену су урачунати и следећи радови; Обележавање, снимање и преношење мера за потребе
радова; Израда, монтажа, премештање и демонтажа скеле за потребе радова; Градилишни транспорт; Довођење подлоге у исправно стање.
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Уградња камене вуне на таванској конструкцији PT d=10 cm са постављањем
штафни 10/12 cm у супротном правцу од правца конструкције на растојању од 50
cm, преко којих се укуцавају даске d=2,5cm на размаку од 5 mm.Изнад дасака као
подлоге поставља се паропропусна, а водонепропусна кровна фолија
укуцавањем
кламарицом.У цену урачунати набавку и транспорт
материјала.Обрачун по m2.
m2
300,00
Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације санитарних просторија.
Изолацију радити преко чисте и суве подлоге применом хидроизолационог
премаза који има хидроизолационе карактеристике (водонепропусност) као што
је "сика сеал 101 или 107", или одговарајуће. Бетонску подлогу припремити да
буде чиста, одмашћена и без пукотина. Обрачун по m2.
m2
15,00
Постављање стиродура д=2 cm на делу постојеће међуспратне конструкције
између приземља и спрата са 2 слоја ПВЦ фолије. Плоче од екструдираног
полистирена поставити као термо и звучну изолацију. Обрачун по m2.
m2

360,00
свега ИЗОЛАТЕРСКИ радови

ЛИМАРСКИ радови
Пре почетка лимарских радова сви предходни радови морају бити завршени тако да би се лимарски радови одвијали у нормалним условима.
Гвоздени делови који долазе у непосредан додир са површином од поцинкованог или бакарног лима морају бити поцинковани, односно
изоловани оловним лимом или превучени танким слојем калаја. Ексери и заковци морају бити од истог материјала као лим. Све подлоге
преко којих се поставља лим морају бити равне и припремљене за рад. Код подлога од бетона или малтера морају бити постављене дрвене
пакнице на одређеном распону као и кровна лепенка што се посебно обрачунава. Сав растур материјала одређен је нормативима за ову врсту
радова. Нитовање и лемљење вршити само код елемената где се захтева потпуна водонепропустљивост. Код прозорских банака уз столарију
лим повити најмање 4 cm и приковати ексерчићима на размаку од 5 cm. Све саставе код висећих, лежећих олука као и одводних олучних цеви
нитовати и лемити саставе.
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Израда и уградња хоризонталних олука од поцинкованог лима д=0.55 mm,
РШ=33 cm, са свим потребним материјалом. Све спојеве нитовати и летовати.
Обрачун по m1.
m1
40,00
Израда и уградња хоризонталних олука од бакарног лима д=0.55 mm, РШ=33 cm,
са свим потребним материјалом. Све спојеве нитовати и летовати. Обрачун по
m1.
m1
65,00
Израда и уградња олучних вертикала од поцинкованог лима д=0.55 mm са свим
потребним материјалом РШ=40 cm. Све спојеве нитовати и летовати. Обрачун
по m1.
m1
108,00
Израда и постављање самплеха-лимене окапнице кровног симса и на венцу
измеђ|у приземља и спрата, развијене ширине 60 cm. У цену урачунати набавку и
транспорт материјала. У цену урачунати одвоз шута на депонију. Обрачун по m1
.
m1

125,00
свега ЛИМАРСКИ радови
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