
ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

Почитувани, 

 

Ве известуваме дека е направена измена на Повикот за поднесување на понуди за набавка на опрема 

за ентериерно уредување на Градинка во Општина Струмица, објавено на 20.12.2021 година,  во 

следниве точки: 

1. Позицијата 1.8.10 

Р.БР. ОПИС НА РАБОТИТЕ МЕРКА КОЛИЧИНА 
Единечна 

цена 
Вкупна цена 

1.8.10 Набавка, изработка и монтажа на ѕид за качување, 

ознака „Ѕ“ 340x272sm, 

од водоотпорна иверка со д=2см, боено 

со боја со заштита од абење во нијанса по избор на 

проектантот, шрафена на дрвена потконструкција, да се 

постават хватишта согласно стандардите за вакви 

ѕидови. За ѕидот да биде обезбеден сертификат за 

безбедност од Македонска спортска качувачка 

федерација. парче 1.00    

 

се мeнува и гласи: 

Р.БР. ОПИС НА РАБОТИТЕ МЕРКА КОЛИЧИНА 
Единечна 

цена 
Вкупна цена 

1.8.10 Набавка, изработка и монтажа на ѕид за качување, 

ознака „Ѕ“ 340x272sm,од водоотпорна иверка со д=2см, 

боено со боја со заштита од абење во нијанса по избор 

на проектантот, шрафена на дрвена потконструкција, да 

се постават хватишта согласно стандардите за вакви 

ѕидови. Највисоката точка за поставување на хватиште 

да не надминува 1.55м од готов под. Да се обезбедат 

душеци (2парчиња) со дим.должина164см,ширина 

82см, дебелина 6см,тежина 7кг, со горен дел 

пресвлечен од мазен матиран материјал,долниот дел од 

противлизгачки материјал, микробиолошки оптимални 

и самогасиви, полнењето е ПЕ пена 30/кг м3. парче 1.00    

 

 

 

2. Позицијата 1.2.12 



Р.БР. ОПИС НА РАБОТИТЕ МЕРКА КОЛИЧИНА 
Единечна 

цена 
Вкупна цена 

1.12.2 Набавка, транспорт и монтажа на лизгалка за отворена 

тераса на кат 1 (oзнака „лиз“) 
парче 1.00    

 

се брише и не треба да се земе во предвид при доставување на понуда.  

 

Повик за поднесување на понуди го ја дополнуваме и со објава на дополнителен цртеж во однос на 

позицијата 1.8.10 ”Набавка, изработка и монтажа на ѕид за качување...”. 

Во прилог е:  

 

1. Анекс бр.1 на Повик за поднесување на понуди,  

2. Анекс бр. 1 Предмер пресметка и  

3. Дополна бр. 1 Цртеж зид за качување. 

 

 
Со почит,  

 

Сања Андовска 

 

 

 

 

  

 

 


