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Дел. бр. 2142-09-711/2016  
Датум: 22.11.2016. 

- Измена и допуна конкурсне документације- 
 
У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Наша радост“ 
врши измену конкурсне документације за јавну набавку радова бр. Р-1.3.4/2016- електро радови и радови на водоводу и канализацији. 
 
- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин: 
 

Крајњи рок за достављање понуда  24.11.2016. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда   24.11.2016. године у 10:30 часова 
 
- Врши се измена у оквиру VII Поглавља – Образац структуре цена са техничком спецификацијом и упутством како да се попуни тако што 
се: 
 у оквиру техничке спецификације за Партију 2 – радови на водоводу и канализацији, тако што се додају нове позиције, а на одређеним позицијама 
се мењају првобитно дате количине. 
 Образац техничке спецификације сада изгледа овако: 
 

Ред. 
бр. Назив радова 

Јед. 
мере Кол 

Јед. цена без 
ПДв-а 

Укупна цена 
без ПДВ-ом 

Стопа 
ПДВ-а 

(%) 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена са 
ПДВ-а 

1. Пажљива демонтажа умиваоника са 
сифоном и батеријом. Сав демонтиран 

материјал одвести на депонију удаљену до 
15 км, по избору Инвеститора.  Обрачун по 

комаду. 

ком 19,00 

     

2. Пажљива демонтажа огледала са зида. 
Огледала склонити на место које одреди 

ком 19,00 
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Инвеститор до поновне монтаже.  Обрачун 

по комаду. 
3. Обијање подних керамичких плочица у 

цементном малтеру. Плочице и подлогу 
скинути до бетонске конструкције.  Шут 
изнети, утоварити у камион и одвести на 
градску депонију удаљену до 15 км, по 

избору Инвеститора. 

м2 149,95 

     

.4. Обијање зидних керамичких плочица 
постављених у цементном малтеру. Плочице 
и подлогу скинути до опеке и стемати зид за 
постављање нових водоводних инсталација. 
Шут изнети, утоварити у камион и одвести 
на градску депонију удаљену до 15 км, по 

избору Инвеститора. 

м2 194,94 

     

5. Рушење преградног зида у дечијем тоалету 
дебљине д =12цм. Сав демонтиран материјал 

одвести на депонију удаљену до 15 км, по 
избору Инвеститора.  Обрачун по м2 зида. 

м2 9,00 

     

6. Рушење преградног зида у кухињи дебљине 
д=12цм. Сав демонтиран материјал одвести 

на депонију удаљену до 15 км, по избору 
Инвеститора.  Обрачун по м2 зида. 

м2 10,00 

     

7. Демонтажа дела унутрашње водоводне 
мреже. Пре почетка радова затворити воду у 
објекту И тек након тога почети са радовима 

на замени водоводне мреже од 
поцинкованих цеви.  Сав демонтиран 

материјал одвести на депонију удаљену до 
15 км, по избору Инвеститора.  Обрачун по 

паушал 1,00 
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паушалу. 

8. Пажљива демонтажа врата заједно са 
штоком. Демонтирана врата склопити, 

утоварити на камион и одвести на депонију 
удаљену до 15 км, коју одреди 

Инвеститор.Обрачун по комаду врата. 

ком 1,00 

     

9. Пажљива демонтажа вентила пречника 3/8'' 
Демонтиране вентиле одвести на депонију 
удаљену до 15 км, по избору Инвеститора.  

Обрачун по комаду. 

ком 4,00 

     

10. Пажљива демонтажа судопере. Демонтирану 
судоперу одложити на место које одреди 

Инвеститор до поновне монтаже.  Обрачун 
по комаду. 

ком 1,00 

     

11. 

Пажљива демонтажа одводне решетке, 
пречника 50 мм. Демонтирати решетку и 
одвести на депонију удаљену до 15 км, по 
избору Инвеститора.  Обрачун по комаду. 

ком 5,00 

     

12. Пажљива демонтажа wc шоље и  
водокотлића са цеви. Демонтирати wc шољу, 

водокотлић и цеви и одвести на депонију 
удаљену до 15 км по избору Инвеститора. 

Обрачун по комаду. 

ком 16,00 

     

13. Набавка, транспорт и израда преграда 
између дечијих тоалета од лексана и израда 

рамовске конструкције која ће бити 
причвршћена у под и зид. Обрачун по 

комаду преграде 

ком. 3,00 

     

14. Набавка, транспорт и израда преградног зида м2 10,00      
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дебљине д=80мм, са металном 

подконструкцијом обложеном једноструком 
гипс картон плочом д=15мм. Саставе 

обрадити глет масом и бандаж тракама. У 
цену улази радна скела. Обрачун по м2 зида. 

15. Набавка, транспорт и постављање зидних 
керамичких плочица димензија 30х30 цм у 

лепак. Плочице и класе лепити лепком у 
слогу фуга на фугу.По потреби ивице 

плочица добрусити. Обложене површине 
морају бити равне И вертикалне. 

Постављене плочице фуговати фугом у боји 
керамике по избору Инвеститора. Обрачун 

по м2 плочица. 

м2 194,94 

     

16. Набавка, транспорт и постављање подних 
керамичких плочица димензија 30х30 цм у 
лепак. Подлогу предходно припремити и 

полагање извести равно. Постављене 
плочице фуговати фугом у боји керамике по 

избору Инвеститора. Обрачун по м2 
плочица. 

м2 149,95 

     

17 Набавка, транспорт и монтажа 6 батерија за 
хладну воду. Обрачун по комаду. 

ком 6,00      

18. Набавка, транспорт и монтажа 3 батерије за 
хладну и топлу воду. Обрачун по комаду. 

ком 3,00      

19 Набавка, транспорт и монтажа 5 подних 
решетки од хромираног челика. Обрачун по 

комаду 

ком 5,00      

 
 

Набавка, транспорт и монтажа дечијух 
умиваоника са додатном опремом (држач за 
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20. сапун, сифон, батерија за топлу и хладну 

воду.) Опрему наручити по избору 
инвеститора. Обрачун по комплету. 

компл. 20,00 

 
 
 
21. 

Набавка, транспорт и монтажа дечијих wc 
шоља. Спој wc шоље са канализацијом 

урадити са „гензлом“ и одговарајућим китом 
да буде 100% дихтован. Шољу преко 

гумених подметача причврстити месинганим 
шрафовима. Поставити водокотлић 

(нискомонтажни) по избору инвеститора. 
Обрачун по комлету. 

 
 
 

компл. 

 
 
 

17,00 

     

 
22. 

Радови на изради и спајању нове и постојеће 
водоводне мреже. У цену обрачунати 
набавку материјала, транспорт и рад. 

Обрачун паушално. 

 
паушал 

 
1,00 

     

 
23. 

Набавка, транспорт и монтажа флуидтерм 
пластичних водоводних цеви за унутрашњи 
развод воде са свим потребним фитизима и 

заптивним материјалом. У позицију 
урачунати пробијање зидова и испитивање 
на пробни притисак од. 9 бара. Обрачун по 

м1. 
                        
                         DN 25 
                         DN 32 

 
 
 
 
 
 
 
 

м1 
м1 

 
 
 
 
 
 
 
 

76,00 
64,00 

     

24. Набавка, транспорт и монтажа равног 
пропусног вентила. Комплет обухвата сав 

пратећи материјал. Обрачун по комаду 
вентила. 

                       DN 25 

 
 
 
 

ком 

 
 
 
 

7,00 
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                       DN 32 ком 6,00 

25. Набавка, транспорт  и монтажа равног 
пропусног вентила са холендер славином. 
Комплет обухвата сав пратећи материјал. 

Обрачун по комаду вентила. 
                       DN 25 

ком 4,00 

     

26. Набавка, транспорт  и монтажа угаоног 
вентила. Комплет обухвата сав пратећи 
материјал. Обрачун по комаду вентила. 

                      DN 15 

ком 10,00 

     

 
27. 

Радови на изради и спајању нове и постојеће 
канализационе мреже у цену обрачуната 

набавка материјала, транспорт и рад. 
Обрачун паушално. 

паушал 1,00 

     

28. Набавка, транспорт и монтажа 
канализационих цеви од тврдог ПВЦ а, са 

потребним фазонским комадима, ревизијама 
и заптивним материјалом. У позицију 

урачунати пробијање и штемање  зидова и 
испитивање на пробни притисак од  0.2  

бара. Обрачун по м1. 
                    
                    DN 110 
                    DN 75 
                    DN 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

м1 
м1 
м1 

 
 
 
 
 
 
 
 
25,00 
33,00 
21,00 

     

29. Набавка, транспорт и монтажа типског 
подног сливника са сифоном у санитарним 

чворовима. Обрачун по комаду. 
ком 5,00 

     

                                                                                                                                     УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  
                                                                                                                                     ВРЕДНОСТ ПДВ-а  
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                                                                                                                                     УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
 
Врши се измена на страни бр. 59 тако што се у се мења седећи текст: 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 24.11.2016. године до 10:00 часова. 
 
Текст измене и допуне представља саставни део конкурсне документације.У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Р-1.3.4/2016- електро радови и радови на водоводу и канализацији биће објављена на 
сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки. 

                                                                                                                                                 Комисија за јавну набавку 


