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 19/2020
Развој саобраћајне инфраструктуре у циљу повезивања зоне пословања са
окружењем и унапређења привредног амбијента општине Рача

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 19/2020 – Развој саобраћајне
инфраструктуре у циљу повезивања зоне пословања са окружењем и унапређења
привредног амбијента општине Рача врши се зaмена постојеће стране 46/116 новом
страном исте нумерације, која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне
документације.

Развој саобраћајне инфраструктуре у циљу повезивања зоне пословања са окружењем и унапређењем
привредног амбијента општине Рача
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ОПШТИНСКОГ ПУТА ОП 14 У ВЕЛИКОМ КРЧМАРУ, ШКОЛА - ЦУКИЋИ, I ФАЗА од км. 0+000,00 - 1+234,91

НАПОМЕНА:
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа
материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део
техничке документације, како би израда позиције била комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална самоуправа обезбеђује депонијуУ свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније (кат. парцела бр.
1133, КО Велико Крчмаре). Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову
врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача,
истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, важећим прописима за извођење радова, предмеру и
цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у
техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову
врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне
радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова није саставни део техничке
документације и не урачунава се у цену.

РЕДНИ
БРОЈ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1

Геодетско обележавње трасе.

2

Сечење густог шибља и одвоз на депонију

3

Стругање постојећег деградираног асфалтног слоја
дебљине 5 цм и остављање на месту. (преко њега се ради
поз.14)

м

1.234,91

м2

1.280,00

м2

3.762,50
УКУПНО I

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4

5

7

Машински ископ хумуса у слоју дебљине 15 цм, утовар,
одвоз на депонију и планирање. .

м3

596,10

м3

454,19

м3

73,65

м2

2.674,44

м3

324,44

Ископ ровокопачем у материјалу III и IV кат. за ојачање
коловоза, утовар и одвоз на депонију и планирање.

Набавка превоз и уграђивање некохерентног материјала
(мин 40 % камен) у насип.

8

Обрада постељице у материјалу III и IV кат.

9

Ископ у материјалу III и IV кат. за одводне јаркове,
утовар и одвоз на депонију и планирање.
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