
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

Процењена вредност јавне набавке:

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Врста поступка јавне набавке:



Када ће поступак бити поново спроведен:

Остале информације:

Разлог за обуставу поступка:
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	Text5:  Предмет јавне набавке је извођење радова на хидроизолацији и санацији подземног објекта Завода за биоциде и медицинску екологију од подземних и капиларних или процедних вода. У подземном делу објекта долази до продора веће количине воде током атмосферских падавина (киша и топљење снега), тако да се у истом задржава вода у дужем временском периоду. Неопходно је да се вода и путеви продирања воде трајно елиминишу и замене једнокомпонентим минералним гелом.Објекат је у потпуности независтан (анекс главног вишеспратног објекта), сем у делу где је степениште  које повезује подземни анекс са осталим делом вишеспратног објекта.Подземни део је у потпуности урађен од армираног бетона (зидови, под и плафон).P зидова = 252,00m²P пода = 135,00m²P плафона = 135,00m²Неопходно је отклонити узрок процуривања воде, и то формирањем баријере на конструкцији подова, зидова и плафона инектирањем материјала из EURAS палете или „одговарајуће“ и то на контакту конструкције и тла, чиме ће се остварити трајна елиминација воде тј. бушењем кроз конструкцију и то са унутрашње стране све до спољашње зоне како би се створио нови хидроизолациони слој са спољашње стране тј. између земље и армирано бетонске конструкције. То се врши ињектирањем Euras бентонитног гела, тип Б или „одговарајуће“ у спољну зону нарушене изолације како би се иста вратила у функцију. Простор ињектирања је ограничен самом конструкцијом.Ињектирању Еурас гела, тип Б или „одговарајуће“ претходи контактно ињектирање Еурас цементног гроута (изолациони) или „одговарајуће“, који ће попунити већи део затеченог простора, а гелом се врши заптивање. Ињектирање се врши од доле на горе, у растер распореду ињекционих отвора (отвори d=10-18mm). Материјали, односно гел мора бити потпуно нешкодљив природан материјал, минералне основе, једнокомпонентни, без хемије, како не би дошло до разлагања и загађења околине и да га карактерише висока хидроскопност и флексибилност, висока способност истискивања воде из и око конструкције, ниска моћ конхезије са контрукцијом, висока Ph вредност (>11,0) за гроут и Ph вредност (>9,0) за гел. Део уграђеног материјала мора бити увек активан тј. да не очвршћава како би одмах реаговао на појаву нових водених удара, мора имати способност ширења и до 50% запремине у односу на почетну уграђену количину.Радови обухватају скидање гипс картонских облога са алуминијумском подконструкцијом у површини од 370,00m² са одношењем шута на депонију. Гаранција за изведене радове мора бити минимум 10 година.Пожељно је да потенцијални понуђачи изврше увид на лицу места, односно у објекат који је предмет санације. Назив и ознака из општег речника набавки: Радови на хидроизолацији - 45261420 
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