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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12 и 14/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за заједничке послове
покрајинских органа број 404-162/2015-02 од 21.05.2015. године
припремила је

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ КД: 404-162/2015-02
ЈН МВ 23/2015

гласи:

У делу 7) Конкурсне документације (страна 39-40/51), Табеларни део понуде мења се и
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ – НОВИ
А) Уређење зелених површина у вили "Војводина" у Сремској Каменици
Ред
ОПИС ПОСЛОВА
бр
1

2

3

4

5

Напомена
Јед. Количина Цена по јед.
Укупна
Мере
мере без
вредност без
пдв-а
пдв-а

Кошење траве у вили "Војводина" у Сремској Каменици. Посечену траву и остали
одпадни материјал прикупити, утоварити и одвести на градску депонију. У цену
урачунати кошење и прикупљање траве и одпадног материјала.
Обрачун по м2 покошеног терена.

м2

206269

Утовар и одвоз траве и осталог одпадног материјала на градску депонију. У цену
урачунати утовар и одвоз траве и одпадног материјала.
Обрачун по м3 траве и осталог одпадног материјала.

м3

2100

Сечење постојећег густог шибља. Посечено шибље и остали одпадни материјал
прикупити, утоварити и одвести на градску депонију.
Обрачун по м2 очишћеног терена

м2

900

Чишћење терена од шута и другог отпадног матријала. Шут, земљу и други отпадни
материјал утоварити на камион и одвести на депонију.
Обрачун по м³

м3

45

Ручна сеча стабла са вађењем корена и стабла. Стабло одсећи, гране исећи, откопати
земљу око стабла и извадити пањ и корен. Рупу пања насути земљом са набијањем.
Стабло, гране, пањ и корен утоварити на камион и одвести на депонију.
Обрачун по комаду стабла.
- Пречника стабла до 10 цм

ком

2

- Пречника стабла до 20 цм

ком

1

1/3

6

- Пречника стабла до 30 цм

ком

1

- Пречника стабла до 40 цм

ком

1

- Пречника стабла до 50 цм

ком

1

- Пречника стабла преко 50 цм

ком

1

Ручно вађење пања и корена стабла. Откопати земљу и извадити пањ и корен.
Земљом насути и набити. Пањ и корен утоварити на камион и одвести на депонију.
Обрачун по комаду пања.

ком

5

7
Планирање и нивелисање терена. Све површине грубо и фино испланирати. У цену је
урачунато и потребно попуњавање и набијање, односно скидање земље.
м2
Обрачун по м²
8 Набавка, утовар, довоз и разастирање плодне чисте земље. Земљу обликовати по
пројекту са давањем надвишења од 20% како би после слегања земља заузела
потребне коте. Извршити фино планирање и ваљање дрвеним ваљком.
Обрачун по м³
- Плодне чисте земље
- Хумусне земље

500

м3

6

м3

2

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А:
НАПОМЕНА: Позиције 1 и 2 ће бити реализоване сукцесивно у седам термина
(од јуна до краја септембра 2015.)
Б) Уређење зелених површина у вили "Војводина" у Чортановцима.
Ред
ОПИС ПОСЛОВА
бр
1

Напомена
Јед. Количина Цена по јед.
Укупна
Мере
мере без
вредност без
пдв-а
пдв-а

Кошење траве у вили "Војводина" у Чортановцима. Посечену траву и остали одпадни
материјал прикупити, утоварити и одвести на градску депонију. У цену урачунати
м2
кошење и прикупљање траве и одпадног материјала.
Обрачун по м2 покошеног терена.
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219037

2

3

Утовар и одвоз траве и осталог одпадног материјала на градску депонију. У цену
урачунати утовар и одвоз траве и одпадног материјала.
Обрачун по м3 траве и осталог одпадног материјала.

м3

2200

Чишћење терена од шута и другог отпадног матријала. Шут, земљу и други отпадни
материјал утоварити на камион и одвести на депонију.
Обрачун по м³

м3

30

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А:
НАПОМЕНА: Позиције 1 и 2 ће бити реализоване сукцесивно у седам термина
(од јуна до краја септембра 2015.)
Збирна рекапитулација
A Уређење зелених површина у вили "Војводина" у Сремској Каменици
B Уређење зелених површина у вили "Војводина" у Чортановцима.
Укупна вредност без ПДВ
ПДВ
Укупна вредност са ПДВ

ПОНУЂАЧ
М.П.
____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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Понуђачи су у обавези да уз понуду достављају НОВИ ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ у
поступку јавне набавке мале вредности услуге уређење зелених површина, број 404-162/201502, редни број ЈНМВ 23/2015.
У противно понуда ће се одбити као неприхватљива.
Измене конкурсне документације бр. 1 се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за заједничке
послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1.
Лила Габрић
2.
Горан Простран
3.
Маја Стојичић
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