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 20/2020
Извођење радова на изградњи канализационе мреже у циљу функционалног
оспособљавања Агро - бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник
У Конкурсној документацији за јавну набавку број 20/2020 – Извођење радова на
изградњи канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро - бизнис
зоне у насељу Косанчић, општина Бојник, постојеће стране предмера и предрачуна радова
број 56/151 и број 61/151 замењују се новим странама исте нумерације, које су дате у
прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.
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Рушење коловоза, тротоара или других
саобраћајних површина дебљине 6 цм сличних
конструкција и одвоз на депонију
Обрачун по м²
Коловозна конструкција је димензионисана на
основу емпиријских метода за средње тежак
саобраћај и састоји се из следећих слојева:
-тампонски слој д=30цм
-камени агрегат д=10цм
-биту. агрегат БНХс-16 д=6цм,
Захтевани модул стишљивости постељице
Мс=25МН/цм2 и
за тампонски слој Мс=50МН/цм2.
Носећи слој од туцаника Мс=70МН/цм2 .
УКУПНО

m²

10,00

m2

10,00

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ред
број

1

2

јед.
мере

Количина

Машински ископ рова за полагање канализационе
цеви на дубини од 0- 2 м у материјалу II и III
категорије.Ископ вршити према котама из
подужног профила са ширином рова
Б=80цм.Планирано је да се од укупног ископа , 80
% ископа машински.
Обрачун по м³
Машински ископ рова за полагање канализационе
цеви на дубини од 2- 4 м у материјалу II и III
категорије.Ископ вршити према котама из
подужног профила са ширином рова
Б=80цм.Планирано је да се од укупног ископа , 80
% ископа машински.

m³

1.010,00

Обрачун по м³

m³

111,00

Врста

радова
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јед. цене

укупна вредност
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Набавка, транспорт и уграђивање ливеногвоздених тешких поклопаца за шахте носивости
до 400 КН са рамом типа МЈ.6.226. Светлог отвора
625 мм .Рам поклопца се уграђује у армирано
бетонски прстен према детаљу из пројекта који се
по правилу лије ван места уградње ради боље
заштите од оштећења до потпуног стврдњавања
бетона. У јединичну цену урачунат је поклопац са
рамом , армиранобетонски прстен као и рад и
материјал за нивелисање и фиксирање рама на
месту уграђивања.
Обрачун по ком."
kom

20,00

kom

1,00

kom

1,00

Бетонирање доње , горње плоче и зидова шахте за
мерење протока -Паршал спољних димензија
275*140*160 у свему према детаљу из пројекта.
МБ 30 ,арматура Q 188 обострано урачуната у поз.
Позиција подразумева набавку и уградњу опреме
за Паршалово мерење протока и то: сужење,
ултразвучни сензор, контролна јединица,
одговарајући носачи за монтирање мерача као и
сва остала опрема за нормално функционисање
Паршаловог мерења протока.
Обрачун по ком.

Бетонирање изливне главе -грађевине у свему
према детаљу из пројекта.МБ 30 ,арматура Q 188
обострано урачуната у поз.
Обрачун по ком.
УКУПНО БЕТ. И АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
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