04 број 154-24/17
Београд, 31. 05.2017.године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 154-4/17 од 28.04.2017. године, за
спровођење отвореногпоступка јавне набавке бр 05/2017за набавку радовареконструкција и доградња улазног пункта у комплекс Музеја Југославије, Београд, ул.
Ботићева број 6, дана 31. маја 2017. године, врши
ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
04 број 154-6/17 од 09.05. 2017. године
Како следи:
1. У поглављу :
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂEЊE
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
I У поглављу :PREDMER GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
V ZIDARSKI RADOVI, на страни 15, позиција 4 мења се , и гласи:

V

*** ZIDARSKI RADOVI ***
4 Izrada parne brane, termoizolacije i zastite

na tavanici u sledecim slojevima odozdo:
1x polietilenska folija d=0.20 mm u
suvo,preklopi 10 cm, 1xmineralna vuna
debljine d=20 cm,mase 100 kgr/m3, 1x
paropropusna folija u suvo,preklopi 10 cm.
Obracun po m2.
a) Tavanica prema tavanu.
181.93*1=181.93
181.93

m2

IXBRAVARSKI RADOVi:
- на страни 22, иза позиције 3, додаје се нова позиција 3а, и гласи:

МузејЈугославије, Београд
Ботићева 6, 11000 Београд, Србија, www.mij.rs
тел: (011) 3671485, email: info@mij.rs
Матични број: 17156390, ПИБ: 100287514

Ograda ispred ulaza u objekat, Ograda
obuhvata pristupno stepeniste, plato i
pesacku rampu. Ograda se sastoji od
celicnih kutijastih profila 30x30mm
(stubovi i gornje ivice ograde). Obrada
svih profila je toplim cinkovanjem.
Staklo se ne predvidja kao ispuna.
Obracun po m1.
stubovi 1.2*13=15.6
rukohvati 9.55*2+6.9+2.25=28.25
15.6+28.25=43.85m`

3a

43,85

m1

- на страни 28, позиција 21,мења се и гласи:
IX
21

*** BRAVARSKI RADOVI ***
Izrada ormana za smestaj klima uredaja od gvozdenih kutijastih profila i spolnjih dvokrilnih
vrata od celicnog lima d=3mm perforiranog kruznim otvorima, orman se fiksira za zid
objekta.
Obracun po kom.
a) POS 7,dimenzije vrta 200/200 cm,dubina 34 cm.
1.00*1=1.00

X LIMARSKI RADOVi:
-На страни 29, позиција 1,мења се и гласи:
X

*** LIMARSKI RADOVI ***
Viseci limeni oluci kruznog preseka Fi 14
cm na nosacimaod pocinkovanog pljosteg
gvozdja,oluci se ugradjuju u sloj
termoizolacije ispod cinkovanog lima
d=3mm.
Obracun po m1.
4.36*4+0.50*4=19.44

1

19.44

m1

-На страни 29, позиција 3,мења се и гласи:
X
3

*** LIMARSKI RADOVI ***
Olucni limeni kazancici za vezu oluka i
odvodne olucne cevi,kazancici dimenzija
30/11/40 cm,kaznacici se ugradjuju u
sloj termoizolacije ispod fasadnog
celicnog lima d=3mm (cinkovanog) tako
da izmedju kazanceta i lima ostaje 1 cm
polistirena.
Obracun po kom.
4.00*1=4.00

4.00

kom

2.Предметне измене и допуне чине саставни део Конкурсне документације 04 број
154-6/17 од 09.05.2017. године.

Комисија
за спровођење ЈН0П број 05/2017

1.00

kom

