Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Комисија за јавне набавке
Број: 404-116/2019-04
Дана: 24.12.2019. године

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС „124/12,14/15
и 68/15), комисија за јавне набавке, ЈН бр. 404-116/2019-04 објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
јавне набавке мале вредности
Бр: 404-116/2019-04

Комисија за јавне набавке објављује измену и допуну конкурсне документације за набавку
радова - Инвестиционо одржавање поправка паркета на објекту фискултурне сале ОШ „2
Октобар“ Николинци, објављена дана 20.12.2019. године, на Порталу и интернет страници
Наручиоца, у делу Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни и то у делу
колоне где су наведене количине:

Комисија за јавне набавке
404-116/2019-04

(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Р.бр.

ОПИС РАДОВА

ј.м.

количина

I

ПОПРАВКА ПОДА САЛЕ

1.

Пажљива демонтажа
старог паркета сале,
куцаног на дрвеној
подконструкцији, са
сортирањем, паковањем и
припремом за
поновно постављање са
свим предрадњама и
потребним алатом и
материјалом.Обрачун по
м2 изведених радова.

m2

300,00

2.

Набавка материјала,
поправка постојеће дрвене
подконструкције са
нивелисањем,
постављање ОСБ плоча
18мм као нове подлоге за
слагање паркета,
укључујући и све остале
предрадње и потребни
материјал. Обрачун по м2
изведених радова

m2

300,00

3.

Набавка материјала и
постављање старог
паркета предходно
прегледаног и сортираног
са додатним новим
паркетом истим по
дименијама и дрвету, у
количини од 10%
површине сале, са новим
завршним лајснама.
Паркет поставити
машинским куцањем у
нову подлогу. Предвидети
и најпрецизнију обраду
спојева са зидовима као и

m2

300,00

Јединич
на цена
без ПДВа

Једини
чна
цена са
ПДВом)

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДВ-ом

све остале предрадње и
потребни материјал.
Обрачун по м2 изведених
радова.
Набавка материјала,
брушење (хобловање) и
лакирање у 3 премаза
поново постављеног
старог паркета са новим
завршним лајснама. У
цену је укључена и попуна
зазора међу њима и
спојева са зидовима као и
све остале предрадње и
потребни материјал.
Обрачун по м2 изведених
радова.

4.

m2

300,00

Укупно без ПДВ-а:
ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:

НАПОМЕНА
Цене обухвата: све трошкове, ( набавку материјала, превоз материјала и сл.)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:






у колони 5. уписати јединичне цене без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 6. уписати јединичне цене са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати
укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
На крају табеле уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВом.
Датум

______________

Одговорно лице понуђача
____________________

