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

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 6/2020
Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру
Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави
У Конкурсној документацији за јавну набавку број 6/2020 – Изградња путне
инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру Манасија и Бањи Ждрело на
територији општине Петровац на Млави, постојеће стране предмера и предрачуна радова
број 55/171 и 56/171 замењују се новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и
чине саставни део Конкурсне документације.

ПОС

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА
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12,00
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m'

130,00

кг

210,00

6,5 Дилатационе спојнице
Уградња асфалтних дилатационих спојница са компензациом укупних хоризонталних померања
до +-30 мм на споју приступне конструкције и обалних опораца и на споју крајњих и средишњег
поља моста, након бетонирања коловозне плоче и скидања оплате.
Обрачун по м' постављене спојнице.
6,6 Неопренска лежишта
Набавка и монтажа неопренских лежишта дебљине 2 цм, димензије 20/30цм, за постављње
новопројектованих главних носача моста
Обрачун по 1 ком постављеног лежишта.
6,7 Израда загата и црпљење воде
Израда загата од ларсен талпи у зони стубова, заједно са црпљењем воде унутар темељне јаме за
потребе обезбеђења радова у сувом.
Обрачун је дат за комплет радове за обезбеђење суве темељне јаме, а условно зависи од нивоа
воде у реци Млави, хидролошких прилика у периоду изградње и дужини трајања радова на
бетонирању стубова.
6,8 Набавка и монтажа бетонских ивичњака
Набавка и монтажа вибропресованих, сивих, двослојних бетонских ивичњака, завршна обрада
бетон, 12/18цм, дуж прилазних рампи за инвалиде и бициклистичке стазе. Бетонски ивичњаци
димензије 12/18цм, постављају се на припремљену бетонску подлогу од МБ20, а спојеви
ширине 1цм фугују се цементним малтером у односу 1:3.

Обрачун је дат по 1m' положеног ивичњака за сав рад и материјал
6,9 Ојачање ивица степеника
Уградња челичних профила приликом бетонирања приступних степеништа мосту, за ојачање
ивица степеника. У свему према графичком прилогу
Обрачун по 1 кг .
6,10 Озелењавање приступне зоне мосту
Позиција обједињује израду травњака и садњу садница у приступној зони мосту са стране
парка. Позиција обухвата набавку и транспорт садница дрвећа и цвећа, садњу дрвећа, припрему
леја за садњу цвећа, садњу цвећа, припрему зељишта, набавку и сетву траве.
Спецификација садног материјала - биљних врста
1.Средње и ниже дрвеће, ком 6,старости мин 5 година
Средње и ниже дрвеће
ком
- Acer crimson sentry ......................................................2
- Acer palmatum disectum...............................................1
- Prunus serrulata kanzan..................................................1
- Cupressocyparis leylandii..............................................1
- Chamaecyparis lawsonianna elwoody blue................1
2. Мини четинари и украсно шибље, ком.21,старости 4-5 год
Мини четинари и украсно шибље
ком
- Chamaecyparis pisifera bouleward..............................6
- Juniperus hybernica.......................................................5
- Thuja glauca conica.......................................................3
- Thuja danica aurea.........................................................5
- Thuja teddy.....................................................................1
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Thuja teddy gold............................................................1
3. Стубасте форме четинара, 8 ком, старости 6 година
Стубасте форме четинара
ком
- Taxus baccata fastigiata robusta............................8
4. Ниска жива ограда, ком 32,старост саднице две године
Ниска жива ограда
ком
- Thuja globosa.........................................32
5. Трава,сетва траве, 270 м2, припрема земљишта, набавка семена
сетва,ваљање траве
Састав смеше за травњак-5кг
- Festuca rubra...............70%
- Lolium perene.............20%
- poa pratensis................10%
Обрачун по м2 површине.

м2

Измена 2 конкурсне документације за ЈН 6/2020
страна 56/171

330,00
ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:

УКУПНО (РСД)

