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Inicijativni odbor za obnovu škole u dogovoru s Općinom kao vlasnikom škole odlučio se na
pothvat obnove ovoga objekta da ne bi propao, te raspisuje natječaj za izvođenje radova.

Ovim dopisom obavješćujemo u ime Inicijativnoga odbora za obnovu škole u Vinici sve
zainteresirane domaće i odseljene župljane Viničane (Župe i Mjesne zajednica), graditelje, za
izvođenje radova da se jave u župni ured u Vinici gdje na licu mjesta mogu dobiti opis
predviđenih poslova , na temelju čega će izraditi ponudu za rad sa šifrom, čija će cijena biti
objavljena na istome ovom Portalu na kraju natječaja, i to sa šifrom, a na kraju i s imenom i
prezimenom. Ova prijava traje od 10. svibnja do 10. lipnja 2012. Nadzor nad radom ima
Inicijativni odbor kao i isplatu nakon završenih radova. Tko bude izvođač radova, sklopit će
ugovor s Odborom.

Opis poslova:

1. Zgrada bivše škole u Vinici
- Skidanje staroga krova (crijep, letve, grede i ostalo) i odvoz na dogovoreni deponij;
- Demontaža sadašnjega stropa, tavana s odvozom nepotrebnoga na dogovoreni deponij,
postavljanje potporanja i šalovanje deke, te betoniranja, zatim rašalovavanje, odvoz suvišnoga
materijala na dogovoreni deponij;
- Pripremni radovi za krov: šalovanje i betoniranje vinčanica i okapnica, te premazivanje
drvofiksom cijele drvene građe;
- Izrada krovne konstrukcije: grede, letve, daske, krovna zaštitna folija, postavljanje držača
oluka i vertikale od pocinčanoga lima...;
- Slaganje crijepa Tondah Jupiter s pričvršćivačima (brokve), uređenje s pričvršćivačima povrva;
- Stavljanje oluka s dovodom do školske nakapnice, čatrnje;
- Sređivanje okoliša s odvozom smeća na dogovoreni deponij.

Rok za prijave na natječaj: od 10. svibnja 2012. do 10. lipnja 2012.
Za dodatne detalje i pitanja možete kontaktirati:
Željko Subašić: +385 (0) 91 501 8227
Stipe Lozušić: +385 (0) 98 28 33 28
Važne napomene:
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Poslije isteka prijava za natječaj, tj. 10. lipnja, slijedi dogovor s predstavnicima Odbora za
groblje u Vinici i predstavnicima Mjesne zajednice Vinica na licu mjesta s ovim opisom poslova
u razdoblju od 10. do 12. lipnja 2012. Ponude treba izraditi u vremenu roku od tjedan dana, tj.
od 12. do 19. lipnja, i osobno ih donijeti na zajednički uvid 21. lipnja 2012. u 18 sati u Mjesni
ured Vinice, tj. na javno otvaranje.
Vinica, 10. svibnja 2012.
Inicijativni odbor za obnovu škole
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