ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 08/17 – РАДОВИ НА
ЧИШЋЕЊУ ВОДОТОКА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац мења конкурсну
документацију:

На странама 4-7 конкурсне документације у одељку III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Предмер и предрачун радова на чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева, се
мења:
,,

1. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за Голобочки поток (200m)
р.б
.
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4

опис позиције

j.м.

колн
чина

m1

40

m3

100

m3

100

m3

65

m'

250

Јединична
цена

Укупно без
ПДВа

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ручни ископ земље из корита дела
Голобочког потока на делу од пропуста ка
главном пугу до првог пропуста узводно у
дужини од 50м, дубине до 80цм, ширине
до 1м, са ручним утоваром у колица,
одвозом до путног пojaca
и утоваром у
камион. Обрачун по m]
Машинско чишћење корита водотока од
шута и отпада са одлагањем ископапог
материјала у сграну
у дужини од 200м.
Обрачуи по m3 искпаног материјала у
самониклом стању
Утавар и одвоз ископаног материјала на
депонију пo налогу надзорног органа3
удаљииости до 5 км Обрачуи по m
ископаног материјала v самониклом
стању.
Одвоз земље до локалне депоније
камионом. Обрачун по m3
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

II
1

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
Геодетско снимање терена након чишћења
корита на делу око пропуста испод
главног пута.
УКУПНО ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВом:
2. Предмер и предрачун превeнтивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за каналску мрежу у Коларима

р.б.

опис позиције

j.м. колнч

Јединична

Укупно без ПДВа

ина
I
1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Машинско чишћење корита водотока од m1
муља и отпада са одлагањем ископаног
материјала на страну. Канал проширити
до 50цм правилног облика, Ширина3
канала у дну износи до Зм Обрачун по м
искпаног материјала v самонмклом стању.

2

3
Машинско
разастирање
ископаног
материјала првдходно депонованог поред m
корига водотока са транспортном
даљином
до 25м. Обрачун по м3 разастртог и
предходно
ископаног
материјала
у
самониклом стању
Утовар н одвоз ископаног материјала на
m3
депонију пo избору надзорног органа на3
удаљености до 5км. Обрачун по м
ископаног материјала v самониклом
стању
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3

цена

2500

1500

937,5

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВом:

3. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за реку Језаву (700m)
р.б.

опис позиције

1
I

2
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Чишћење терена дуж корита водотока од
корова, шибља и другог дрвенастог растиња
булдозером са тренспортом на даљину до 50м
и депоновањем на гомиле које по сушењу
треба спалити. Обрачун по м2 очишћене
површине дуж корита водотока.
Ручно сечење дрвећа у кориту водотока
моторном тестером пречника од 10 до 30цм
са кресањем грана, уситњавањем и
одлагањем
на
страну.
Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и
одложеног стабла
Ручно сечење дрвећа моторном тестером
пречника већег од 30цм са кресањем грана,
уситњавањем и одлагањем на страну.
Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и
одложеног стабла
Машинско вађење пањева из корита водотока
ради обезбеђивања неометаног отицања воде
са транспотром до 50 метара и одлагањем у
предходно припремљене јаме и затрпавање

1

2

3

6

ј.м. количина
3

4

m2

10.500

ком

500,00

ком

20,00

ком

50,00

цена/ј.м.без
ПДВ
5

вредност
без ПДВ
6

земљом у слоју од 50 цм, где је то могуће.
Сечење шибља моторном тестером пречника
до 10цм из корита водотока са одлагањем на
страну
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 Комбиновани машинско-ручни (90:10) ископ
земље III категорије ради формирања
профилисаног канала за евакуацију вода са
разастирањем ископане квалитетне земље по
депресијама обале корита где је то могуће.
Обрачун по m3 ископане земље у
самониклом стању.
2 Машинско чишћење корита водотока од
муља и отпада муљном кашиком, са
одлагањем ископаног материјала на страну,
да би се оцедио.Обрачун по м3 искпаног
материјала након оцеђивања.
3 Ручно чишћење корита водотока од отпада са
одлагањем ископаног материјала на страну.
Обрачун по м3 искпаног материјала у
самониклом стању
4 Разастирање ископаног материјала предходно
депонованог материјала поред корита
водотока са транспортном даљином до 25м.
Обрачун по м3 разастртог и предходно
ископаног материјала у самониклом стању
5 Утовар и одвоз ископаног материјала
помешаног са шибљем и отпадом на депонију
по избору надзорног органа удаљености до
5км .
Обрачун по м3 ископаног материјала у
растреситом стању
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III ОСТАЛИ РАДОВИ
1 Рад радника II групе на неспецифицираним
пословима.
Обрачун по часу ефективног рада
2 Рад радника V и VI групе на
неспецифицираним пословима.
Обрачун по часу ефективног рада
3 Рад булдозера или утоваривача снаге до 150
kw на изради приступног пута или осталим
неспецифицираним пословима по налогу
надзорног органа.
Обрачун по часу ефективног рада
4 Рад багера или комбиноване машине снаге од
70-100 kw на осталим неспецифицираним
пословима по налогу надзорног органа.
Обрачун по часу ефективног рада
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
7

m2

15.000,00

m3

1500,00

m3

100,00

m3

50,00

m3

200,00

m3

1300,00

час

60,00

час

20,00

час

5,00

час

5,00

I
II
III

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1

ГОЛОБОЧКИ ПОТОК

2

КАНАЛСКА МРЕЖА У КОЛАРИМА

3

РЕКА ЈЕЗАВА
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО:

„

и гласи:
,,

1. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за Голобочки поток (200m)
р.б.

I
1

2

3

4

опис позиције

колн
чина

m1

40

m3

100

m3

100

m3

65

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ручни ископ земље из корита дела
Голобочког потока на делу од пропуста ка
главном пугу до првог пропуста узводно у
дужини од 50м, дубине до 80цм, ширине
до 1м, са ручним утоваром у колица,
одвозом до путног пojaca
и утоваром у
камион. Обрачун по m]
Машинско чишћење корита водотока од
шута и отпада са одлагањем ископапог
материјала у сграну
у дужини од 200м.
Обрачуи по m3 искпаног материјала у
самониклом стању
Утавар и одвоз ископаног материјала на
депонију пo налогу надзорног органа3
удаљииости до 5 км Обрачуи по m
ископаног материјала v самониклом
стању.
Одвоз земље до локалне депоније
камионом. Обрачун по m3
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

II

j.м.

ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ

Јединична
цена

Укупно без
ПДВа

Геодетско снимање терена након чишћења
корита на делу око пропуста испод
главног пута.

1

m'

250

УКУПНО ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВом:

2. Предмер и предрачун превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда одводњавању и смањењу ризика од поплава за реку Језаву (700m)
р.б.
1
I

опис позиције

2
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Чишћење терена дуж корита водотока од
корова, шибља и другог дрвенастог растиња
булдозером са тренспортом на даљину до 50м
1
и депоновањем на гомиле које по сушењу
треба спалити. Обрачун по м2 очишћене
површине дуж корита водотока.
2 Ручно сечење дрвећа у кориту водотока
моторном тестером пречника од 10 до 30цм
са кресањем грана, уситњавањем и
одлагањем
на
страну.
Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и
одложеног стабла
3 Ручно сечење дрвећа моторном тестером
пречника већег од 30цм са кресањем грана,
уситњавањем и одлагањем на страну.
Обрачун по комаду исеченог, уситњеног и
одложеног стабла
6 Машинско вађење пањева из корита водотока
ради обезбеђивања неометаног отицања воде
са транспотром до 50 метара и одлагањем у
предходно припремљене јаме и затрпавање
земљом у слоју од 50 цм, где је то могуће.
7 Сечење шибља моторном тестером пречника
до 10цм из корита водотока са одлагањем на
страну
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 Комбиновани машинско-ручни (90:10) ископ
земље III категорије ради формирања
профилисаног канала за евакуацију вода са
разастирањем ископане квалитетне земље по
депресијама обале корита где је то могуће.

ј.м. количина
3

4

m2

10.500

ком

500,00

ком

20,00

ком

50,00

m2

15.000,00

m3

1500,00

цена/ј.м.без
ПДВ
5

вредност
без ПДВ
6

Обрачун по m3
самониклом стању.

ископане

земље

у

Машинско чишћење корита водотока од
муља и отпада муљном кашиком, са
одлагањем ископаног материјала на страну,
да би се оцедио.Обрачун по м3 искпаног
материјала након оцеђивања.
3 Ручно чишћење корита водотока од отпада са
одлагањем ископаног материјала на страну.
Обрачун по м3 искпаног материјала у
самониклом стању
4 Разастирање ископаног материјала предходно
депонованог материјала поред корита
водотока са транспортном даљином до 25м.
Обрачун по м3 разастртог и предходно
ископаног материјала у самониклом стању
5 Утовар и одвоз ископаног материјала
помешаног са шибљем и отпадом на депонију
по избору надзорног органа удаљености до
5км .
Обрачун по м3 ископаног материјала у
растреситом стању
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III ОСТАЛИ РАДОВИ
1 Рад радника II групе на неспецифицираним
пословима.
Обрачун по часу ефективног рада
2 Рад радника V и VI групе на
неспецифицираним пословима.
Обрачун по часу ефективног рада
3 Рад булдозера или утоваривача снаге до 150
kw на изради приступног пута или осталим
неспецифицираним пословима по налогу
надзорног органа.
Обрачун по часу ефективног рада
4 Рад багера или комбиноване машине снаге од
70-100 kw на осталим неспецифицираним
пословима по налогу надзорног органа.
Обрачун по часу ефективног рада
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ
2

I
II
III

m3

100,00

m3

50,00

m3

200,00

m3

1300,00

час

60,00

час

20,00

час

5,00

час

5,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ РАДОВИ
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:

УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1

ГОЛОБОЧКИ ПОТОК

2

РЕКА ЈЕЗАВА
УКУПНО без ПДВа:
ПДВ:
УКУПНО:

У складу са обавештењем о продужетку рока за подношење понуда, Нови рок за подношење
понуда је 03.11.2017. године до 10 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.11.2017. године тј. истог дана након истека
крајњег рока за достављање понуда, и то у 11 часова у просторијама Градске управе Смедерево,
улица Омладинска бр. 1.

Комисија формирана Решењем
број 404-465/2017-07
од 23.10.2017. године

