ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНОП 1.3.2/2020

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за јавну набавку:
Број: ................................. 23-2/9-2020
Датум:....................15.06.2020.године
Нови Сад

Број: ....................................... 23-2/18-2020
Датум:........................... 21.јул 2020.године

II ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова-Санација споменика-конзервација и рестаурација- по партијама
од 1 до 6-те
Парија 1-Санација спомен гробља бораца НОР-а, Партија 2-Санација Надгробних споменик,
Партија3-Израда реплике надгробног споменика Анатолија Резеншилда, Партија4-Извођење
мера техничке заштите на јавним споменицима на територији Града Новог Сада. Партија 5Конзерваторско рестаураторски радови иа санација Остатка средњовекиовне цркве на
локалитету „Клиса“ у Старим Лединцима, Партија 6-Санација споменика Светозара Милетића
на Тргу Слободе у Новом Саду ред.број ЈНОП 1.3.2/2020
БРОЈ КД: 23-2/11-2020 од 30.06.2020.године

Позив и Конкурсну документација објављени
на ПЈН и интернет страници наручиоца:

30.06.2020.године

Рок за подношење понуда:

03.08.2020.године до 09 часова

Јавно отварање понуда:

03.082020.године до 14 часова
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), и
„Службеном гласнику РС“ број 41/2019 објављен Правилник о допуни Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 23-2/8-2020
од
15.06.2020.године (ЈНОП 1.3.1.20120),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 22. број 23-2/9-2020
од 15.06.2020.године
припремила је

II ИЗМЕНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ радова-Санација споменика-конзервација и рестаурација- по партијама
од 1 до 6-те
Парија 1-Санација спомен гробља бораца НОР-а, Партија 2-Санација Надгробних споменик,
Партија3-Израда реплике надгробног споменика Анатолија Резеншилда, Партија4-Извођење
мера техничке заштите на јавним споменицима на територији Града Новог Сада. Партија 5Конзерваторско рестаураторски радови иа санација Остатка средњовекиовне цркве на
локалитету „Клиса“ у Старим Лединцима, Партија 6-Санација споменика Светозара Милетића
на Тргу Слободе у Новом Саду ред.број ЈНОП 1.3.2/2020
БРОЈ КД: 23-2/11-2020 од 30.06.2020.године
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку радова-Санација
споменика-конзервација и рестаурација- по партијама од 1 до 6-те
Извршити измену конкурсне документације. Набавка објављена Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
30.06.2020.године.
Комисија је уочила неисправност на порталу јавних набавке јер је на порталу
постављена конкурсна документација на страни 6/128 са спецификацијом за Партију 1 за
други споменик.
Комисија врши исправку и поставља исправну спецификацију за Парија 1-Санација спомен
гробља бораца НОР-а,
3)1)2) врста, техничке карактеристике (спецификације): радова-Санација споменика-конзервација и
рестаурација- по партијама од 1 до 6-те
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА

Парија 1-Санација спомен гробља бораца НОР-а,
Р.бр
.

1.

2.

Опис позиције

1
Čišćenje naslaga i nečistoća sa mermerne ploče postavljene na
ulazu u groblje.
Obračun po komadu
Saniranje svih oštećenja i čišćenje od nečistoća na spomeniku na
ulazu u groblje, kao i na spomeniku na i izlazu iz groblja. Tekst i
aplikacije na spomeniku očistiti i ukoliko se ukaže potreba produbiti,
pa popuniti bojom.
Obračun po kom.

јед.
мере

кол.

2

3

ком.

1,00

ком.

2,00
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3.

4.

5.

6.

7.

Saniranje postojećih klupa od kamena (''plavi tok''), zapunjenje
pukotina i rekonstrukcija kamena na mestu oštećenja.
Obračun po komadu.
Izrada, dopremanje i montaža novih klupa od kamena (''plavi tok''),
na mesta gde su postojale
iste. Dimenzije klupe su
2,00x0,40x0,10m.
Obračun po komadu.
Čišćenje nadgrobnih spomenika od crnih
naslaga, nečistoća i lišajeva, sa zapunjenjem pukotina i
rekonstrukcijom kamena na mestima oštećenja. Tekst na svakom
spomeniku očistiti, po potrebi produbiti i farbati crnom bojom.
Obračun po komadu.
Izvođenje konačne površinske zaštite svih nadgrobnih spomenika i
spomenika na ulazu i izlazu iz groblja, adekvatnim sredstvom na bazi
silana, za zaštitu i održavanje kamena izloženog delovanju raznih
atmosferilija.
Obračun paušalno.
Čišćenje centralnog platoa za postavljanje cveća i svih staza u okviru
groblja, od nečistoća, trave i zemlje nanete preko istih, sa
popunjavanjem fugni u delovima gde se ukažepotreba.. Obračun po
m'

ком.

7,00

ком

3,00

ком.

280,00

паушал

1.00

m'.

2.660,00

Комисија напомиње овом исправком неће се вршити померање предаје и отварања
понуда већ само техничка исправка ради учињене грешке портала или лјудског фактора..

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Понуђачи су дужни да доставе понуду на обрасцима који су дати у I
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈАЕ, као прилог у противном понуда
биће одбијена као неодговарајућа ради битних недостатака
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити
иформацији о измени и допуни текста конкурсне документације..

допис

о

Комисија:
1. Вељко Новаковић,председник,
2. Ђорђе Србуловић, члан
3. Мирослав Матић,члан

Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Завода
Архиви
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