
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:
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	Text5:      Обзиром на знатна оштећења објекта и видне напрслине на постојећим зидовима, планира се  реконструкција и санација објекта којом се предвиђају следећи радови набројани према редоследу извођења: уклањање постојећих подних конструкција и облога, рушење преградног зида, рушење горњих делова зидова до висине новопланиране армиранобетонске таванице, бетонирање нових хоризонталних серклажа над постојећим зидовима, бетонирање нове међуспратне конструкције, израда нове кровне конструкције и постављање  кровног покривача, рушење  делова  фасадних зидова ради формирања нових отвора, рушење преградног зида, уклањање малтера са унутрашњих зидова и поновно малтерисање и бојење унутрашњих зидова , израда термоизолационе фасаде од стиропора, бетонирање нове подне плоче, постављање подних облога , као и други неоходни радови.     .   Планирана је нова међуспратна конструкција , која се изводи као армирано бетонска полумонтажна ферт конструкција.Нова кровна конструкција изнад целог објекта је дрвена конструкција са одговарајућим елементима димензиониса према статичком предрачуну. Нови кровни покривач је фалцовани цреп.Предвиђа се  уклањање постојећег шута и шљунка, бетонирање подне плоче , извођење  хидроизолације и термоизолације пода приземља и извођење постављање нових подних облога.    На свим зидовима на којима су видљиве пукотине и оштећења, напукле делове треба уклонити, малтер обити и извршити накнадно  малтерисање цементним малтером. Површине зидова  поново малтерисати, поставити термоизолацију и  обојати  фасадексом. Сокле се  накнадно обрађују праним кулијеом.       Сва спољашња столарија  - замењује се новом од ПВЦ-а .       Након завршетка радова на фасади постављају се нови олуци и нове олучне цеви од поцинкованог лима.        Приликом пробијања нових отвора у зидовима , мора се повести рачуна о растерећивању тог зида за време пробијања и премошћавања отвора. За мале отворе до 1,20 , који су углавном предвиђени овом реконструкцијом, растерећивање се врши серклажем у зиду изнад отвора , па нема потребе за предузимање посебних мера у циљу растерећивања.       Постојећи темељи су тракасти од камена и неармираног бетона и пројектант не располаже подацима о ширини темељних стопа, као ни дубини фундирања. Током извођења радова потребно је проверити дубину фундирања постојећег објекта.     "Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности "п" насеља Шетка"  ОРН: - 45210000-радови на високоградњи
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