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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 2059/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број
2059/2, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
јавну набавка мале вредности -радови –Текуће инвестиционо одржавање вртића
,, Звончићи“
Јавна набавка број Р-15-02
Конкурсна документација садржи:
Општи подаци о јавној набавци ............................................................................................. 3
Подаци о предмету јавне набавке .......................................................................................... 3
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона ................................. 4
и упутство како се доказује испуњеност тих услова ............................................................ 4
Упутство понуђачима како да сачине понуду ...................................................................... 9
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ............................................................................................................. 17
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА................................................................................... ....20
MOДЕЛ УГОВОРА ............................................................................................................ ..21
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ............................................................. ..28
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .................................................................................. 29
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА .................................... 30
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО................................... ..31
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ................. 32
ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ .............................................. 33
ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ....................................... ..34
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА –ОБРАЗАЦ 10а.....................................................................35
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА –ОБРАЗАЦ 10б.....................................................................201
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА –ОБРАЗАЦ 10в......................................................................222

Укупан број страна конкурсне документације: 237
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Влајко Томашевић,дипл.правник

Страна 2

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Предшколска установа ,,11 април“ – Нови Београд
Адреса: Народних хероја 12а, Нови Београд
Интернет страница: www.11april-nbgd.edu.rs
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број Р-15-02 су радови – Текуће инвестиционо одржавање вртића
„Звончићи“, Јурија Гагарина 215.
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 –грађевински радови
Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт:
Захтев за тражењем информација или појашњења се шаље Наручиоцу:
-Поштом, на адресу: Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, или
-Путем факса:011/2603-042 или
-На e-mail адресу: ustanova@11april-nbgd.edu.rs и/или info@11april-nbgd.edu.rs до истека радног
времена наручиоца, тј. до 17,00 часова радним даном (понедељак – петак).
Особа за контакт: Влајко Томашевић,дипл.правник

Подаци о предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови– Текуће инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“, бр. Р-15-02
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 –грађевински радови
НАПОМЕНА: Понуђачи могу да изврше обилазак објекта „Звончићи“ ,дана 11.05.2015. у 10:00
часова уз претходни писану најаву Наручиоцу на мејл: info@11april-nbgd.edu.rs или/и
ustanova@11april-nbgd.edu.rs.
НАПОМЕНА: Прилог конкурсне документације је шема столарије која је у виду засебног
документа у DWG формату.
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова из члана 75. и 76.
закона, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. закона, који могу биту у
неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном документацијом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Доказ:
Правна лица:
Уверење првостепеног суда (Основни и Виши суд) на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, као доказ
да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Уверење Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, као доказ
да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне
групе;
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског
заступника, као доказ да законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за
неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда.
Доказ:
Правна лица:
Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
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регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
Предузетници:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања
делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.
Физичка лица:
Потврда Прекршајног суда да предузетнику није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Напомена:Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и мора бити
издат након објављивања позива за подношење понуда.
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказ:
Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације
Напомена: Овај доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
5) Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
Доказ:
Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази у оквиру
Конкурсне документације-Образац 5.
Понуђач може да уместо горе наведених доказа о испуњености обавезних услова из чл.75 став 1. тач.
1. до 4. ЗЈН, или да достави Извод из регистра понуђача којим потврђује испуњеност услова из чл.
75. став 1. тач. 1. до 4. ЗЈН
У том случају наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је
понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни:
1. Да Понуђач располаже пословним капацитетом – да је понуђач у претходних 5 година
(2010,2011, 2012, 2013. и 2014.) да је извршио радове исте или сличне врсте као што је предмет ове
јавне набавке савесно и поштено и до потпуне функционалности, извео радове на санацији,
адаптацији, реконструкцији, доградњи или изградњи најмање пет објеката виссокоградње јавне
намене ( објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне
самоуправе, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти образовања, објекти културе и сл.)
или пословних објеката, укупне бруто грађевинске површине преко 5.000 м2, од којих најмање један
објекат бруто грађевинске површине преко 2.000 м2 .
Докази:
- Попуњен Образац 2 – Списак извршених радова,у који понуђач уноси податке о броју и датуму
закључења уговора и окончане ситуације, врсти и бруто грађевинској површини извршених радова
по основу уговора и фактура, као и називу наручиоца коме су извршени предметни радови
Страна 5

- Потврде Наручиоца радова , које морају бити дате на документу ,оверене печатом и потписане од
стране одговорног лица Наручиоца радова, којима се потврђује да је понуђач извршио радове
истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором и окончаном ситуацијом.
Потврду Купца потребно је доставити за сваки уговор и окончану ситуацију наведен у Обрасцу 2.
Потврда Купца мора да садржи:
- Пун назив и адресу Купца,
- особу за контакт Купца и број телефона,
- назив и седиште понуђача коме се издаје потврда,
- врста и бруто грађевинска површина извршених радова по основу уговора и окончане ситуације,
- број и датум уговора и окончане ситуације,
- датум издавања потврде, и
- назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке и да се у друге сврхе не може
користити.
2. Понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у периоду од 13.5.2012. до 13.5.2015. године

прилагањем Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна
наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити
захтевани период;
3. Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета, односно
да је остварио укупан приход у збирном износу у 2012, 2013. и 2014. години и то од најмање:
- минимум 125.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом
Доказ:
Уколико је понуђач правно лице, Извештај о бонитету Агенције за
привредне
регистре (Образац БОН –ЈН), за претходне три обрачунске године,
Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге
по систему простог/двојног књиговодства, доставља:
- биланс успеха за три године (2012, 2013. и 2014. годину) или
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за
три обрачунске године (2012 ,2013. и 2014.годину).
- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском
капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе понуђача испуњавају заједно;
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе
о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.
4. Изјава о довољном техничком капацитету –Образац 8 -да понуђач за предметну јавну
набавку располаже довољним техничким капацитетом, што подразумева да у поседу има следеће:
1. 2 ( два ) камиона-теренска возила (једно теретно возило од најмање 2,5 тоне носивости и једно
теретно возило од најмање 5 тона носивости) -минимум два камиона.
2. Фасадна скела – минимум 1200 м2
3. један контејнер за смештај радника
Доказ:
а) очитана саобраћајна дозвола, односно ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу
коришћења возила, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о
коришћењу возила и сл. Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник, потребно је
доставити и сагласност власника за давање возила на располагање трећем лицу (нпр. сагласност
лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је корисник лизинга),
б)одштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и датум
истека важења регистрације,
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в) пописне листе, са стањем на дан 31.12.2014. године, којима се доказује да понуђач има у поседу
довољан технички капацитет, који је тражен, односи се на фасадну скелу. и један контејнер за
смештај радника
5. Изјава о довољном кадровском капацитету – Образац 9- да понуђач (пре слања позива) за
учешће у предмету јавне набавке располаже довољним кадровским капацитетом од минимум
70 запослених лица на неодређе време, од којих:
1) један запослени са важећом лиценцом 381- одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда;
2) један запослени са важећом лиценцом 400- одговрни извођач радова објеката високоградње и
унутрашњих инсталација водовода и канализације;
3) један запослени са важећом лиценцом 410- одоговрни извођач радова грађевинских конструкција
и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидрограње
4) један запослени са важећом лиценцом 411-одговорни извођач радова грађевинских кострукција и
грађевинко-занатских радова на објектима високограњ,
4) један запослени са
важећом лиценцом
термоенергетике, процесне и гасне технике;

430- одговрни извођач радова термотехнике,

5) један запослени са важећом лиценцом 450 - одговорни извођач радова електроенергетских
инсталција ниског и средњег напона;
6) један запослени са важећом лиценцом 453- одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа
и система;

Доказ:
1) Личну лиценцу одговорног лица носиоца личне лиценце:
381, 400, 410, 411, 430, 450 и 453
2) Копије Потврда ИКС-а, да су наведени носиоци личних лиценци чије су личне лиценце поднете уз
понуду, чланови ИКС-а и да су измирили обавезу плаћања чланарине Комори, као и да му одлуком
Суда части издата лиценца није одузета.
3) Фотокопије основа радног ангажовања -уговор о раду на неодређено време
6) 1 лице које је оспособљено за обављање послова безбедности и здравља на раду.
Доказ:
- важеће уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду, издато од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, у складу са законом о безбедности и здрављу на раду ( „ Службени гласник РС“, број 101/05
) и Правилником о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање
послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица ( „Службени гласник РС“, бр.
111/13, 57/14 и 126/14 ) и
- фотокопија основа радног ангажовања - уговор о раду .
7) 1 лице које је оспособљено за обављање послова заштите од пожара,
Доказ:
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-

важеће уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара за израду
пројекта заштите од пожара, издато од Министарства унутрашњих послова, у складу са
Законом о заштити од пожара(„Службени гласник РС“, број 101/05) и Правилником о
програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова
безбедности и здравља на раду и пословима одговрног лица („Службени гласник РС“,
бр.111/13, 57/14 И 126/14) и

- фотокопија основа радног ангажовања - уговор о раду
За остале запослене доставити фотокопију основа радног ангажовања – уговор о раду на
неодређено време.
6. Понуђач је обавезан да докаже да има важеће овлашћење за израду главног пројекта заштите од
пожара, издато од Министарства унутрашњих послова
Доказ:
Овлашћење Министарства унутрашњих послова
7. Понуђач је обавезан да докаже да има важеће решење о испуњавању услова за издавање
сертификата о енергетским својствима
објеката високоградње, издато од Министарства
грађевинарства и урбанизма
Доказ: Решење Министарства грађевинарства и урбанизма
8. Понуђач је у обавези да докаже да има важеће сертификате.
- ISO 9001:2008 – систем манаџмента квалитетом
-ISO 14001:2004 – систем еколошког менаџмента
- OHSAS 18001:2007 – систем менаџмента заштите и безбедности запослених
Доказ:
сертификат ISO 9001:2008 – систем манаџмента квалитетом
сертификат ISO 14001:2004 – систем еколошког менаџмента
сертификат OHSAS 18001:2007 – систем менаџмента заштите и безбедности запослених
Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о
испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом, у супротном понуда ће
бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.
Уколико у понуди нису приложени наведени докази о испуњености услова из члана 75. и из члана 76.
Закона, као и услова из Конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива због
битних недостатака
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама и Образац бр. 5
Услове наведене под тачкам 1,2,3,7 и 8 понуђач мора да испуњава самостално.
Остале додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача Група понуђача је дужна да за сваког члана групе достави
доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. и Образац
бр. 5.
Остале додатне услове чланови групе испуњавају заједно.
Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за понуђача из групе понуђача којем је
поверено извршење дела јавне набавке који се односи на главни пројекат заштите од пожара достави
доказе о испуњености услова неведених под 6),
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Члан групе понуђача који је носилац посла је дужан да за понуђача из групе понуђача којем је
поврено извршења дела јавне набавке који се односи на енергетска својства објекта високоградње
достави доказе о испуњености услова наведених под 7)
Докази о испуњености услова из Закона и Конкурсне документације могу се достављати у
неовереним копијама, а Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, можем захтевати од
понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
у року од пет дана, достави на увид оригинал или оверену копију свих приложених доказа.
Ако понуђач у остављеном примереном року не достави на увид Наручиоцу оригинал или оверену
копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање испуњености услова мора
бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског
органа, односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у
преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.
Наручилац задржава право да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи и одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу
да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може
уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно до
закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на прописани начин.

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Језик понуде
Понуда се подноси на српском језику.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик.
Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена.
Начин на који понуда мора бити сачињена
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних и
интернет сајту наручиоца, и у складу са конкурсном документацијом.
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца
www.11april-nbgd.edu.rs, закључно са истеком рока за подношење понуда.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
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На полеђини коверте неопходно је навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се доставља на адресу: Предшколска установа ,,11. април“ – Нови Београд, ул. Народних
хероја 12а, 11070 Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови – Текуће и
инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“, бр. Р-15-02 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.06.2015.године, до 10:00 часова.
Отварање је истог дана у 11:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, у којој се понуда налази, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац
ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда која није примљена у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременом.
Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):
1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене и
описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ или Извод из регистра
понуђача којом потврђује да испуњава услове из чл. 75 став 1 тач. 1) до 4)
2. Образац 1– Образац понуде
3. Образац 2- Списак изведених радова
4. Модел уговора
5. Образац 3 – Образац трошкова припреме понуде,
(Достављање овог обрасца није обавезно)
6.

Образац 4- Образац Изјаве о независној понуди,

7.

Образац 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,

8. Образац 6-Овлашћење за попуну бланко менице са бланко меницом -Сопствена бланко
меница за озбиљност понуде, потписана и оверена печатом, праћену копијом депо картона и
захтевом за регистрацију менице у регистру Народне банке Србије-копија, и Овлашћењем
за попуну менице – меничним писмом, насловљеним на Предшколску установу ,,11. Април“–
Нови Београд, попуњеним у износу од најмање 2% од укупне вредности понуде, без обрачунатог
ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
9. Образац 7-Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења – сопствене бланко менице
за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року;
10. Образац 8 - Изјава о довољном техничком капацитету
11. Образац 9 -Изјава о довољном кадровском капацитету
12. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,
13. Образац 10a – Предмер и предрачун грађевиснских и грашевинско занатских радова
14. Образац 10b – Предмер и предрачун електро радова
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15. Образац 10v – Предмер и предрачун радова-водовод и канализација
НАПОМЕНА: Прилог конкурсне документације је шема столарије која је у виду засебног
документа у DWG формату.
Партије:
Јавна набавка није обликована по партијама.
Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир
цена без пореза на додату вредност.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати.
У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде (набавка материјала,
транспорт, уградња и постављање материјала и сви радови повезани са предметом набаваке.и сл).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл.92 Закона.
Рок важења понуде
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. Понуђач је дужан да у
понуди назначи рок важења понуде.
Понуда која има краћи рок важења понуде од 30 дана, као и понуда у којој понуђач није навео рок
важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Средства финансијског обезбеђења
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе
оригинал сопствену бланко меницу, са копијом депо картона, и захтевом о регистрацији
менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом,
насловљеним на Предшколску установу ,,11. апрл“- Нови Београд, у износу од 2% од укупне
вредности јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана јавног
отварања понуда.
Као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач/и –
Извођач/и, биће у обавези да достави/е:
1. у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, достави Купцу сопствену бланко меницу,
са клаузулом „без протеста“ за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене
вредности са ПДВ-ом, и са роком важности 30 дана дужим од уговореног периода извршених
радова.
- Менично писмо – овлашћење
- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица
- Захтев о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије - копија
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2. у тренутку примопредаје изведених радова преда сопствену бланко меницу, са клаузулом „без
протеста“ за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности Уговора са
ПДВ-а, и роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.
-Менично писмо – овлашћење
- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица
- Захтев о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије -копија
Место извођење радова и обавеза поштовања нормалног функционисања рада вртића
Изабрани понуђач – Извођач, ће бити у обавези да, у року одређеном у понуди, изврши радове која су
предмет набавке на следећој локацији Наручиоца: објекат „Звончићи“-Јурија Гагарина 215 уз услов да
предметни радови не ремете нормално функционисање вртића и уз обезбеђење заштите од буке.
Начин и услови плаћања, рок извођења и гарантни рок
Наручилац ће извршити плаћање:
- року од 10 дана од пријема привремених ситуација од стране Извођача
- у року од 15 дана од пријема окончане ситуације од стране Извођача, а на основу потписане и
оверене грађевинске књиге којом се документује стварно изведена количина радова у вредности
испостављене ситуације и Записника о пријему изведених радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора.
Општи гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана од датума
примопредаје изведених радова у целости.
Учествовање у заједничкој понуди или са подизвођачем
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач у понуди може да наступи:
- самостално,
- са подизвођачем
- као група понуђача која подноси заједничку понуду.
Понуђач наводи начин наступања у понуди у Обрасцу/обрасцима понуде, заокруживањем једне од
понуђених опција.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да
наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, (а који
не може бити већи од 50% укупне вредности набавке), као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача. Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Ако понуђач који наступа са подизвођачем закључи уговор са Наручиоцем, сваки ангажовани
подизвођач мора бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености обавезних услова за учешће.
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, неопходно је да уз понуду доставе Споразум о
заједничком наступању, којим се чланови групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе
понуђача, а који садржи податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе
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понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство финансијког
обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, и обавезама
сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Носилац посла попуњава, потписује и оверава све обрасце из конкурсне документације.
Поштовање прописа од стране понуђача
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, што потврђује потписивањем Обрасца 5.
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу
благовремено добити исправни подаци о:
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и
привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.
Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт
телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским
обавезама које администрирају ови органи;
Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:
www. мерз.гов.рс, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд,
интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs;
Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса:
www.minrzs.gov.rs.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин одређен чланом 20. Закона, писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
У складу са чланом 63. Закона, заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Захтев за тражење додатних информација или појашњења се шаље Наручиоцу: поштом, на адресу:
Предшколска установа ,,11.април“ – Нови Београд, Народних хероја 12а, путем факса:011/2603-042,
са назнаком: „Питање за Комисију, јавна набавка број Р-15-02“, или на е-маил
адресу:ustanova@11april-nbgd.edu.rs и/или info@11april-nbgd.edu.rs. у периоду од 08 часова до 17
часова радним данима (понедељак-петак).
НАПОМЕНА: Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао после
истека радног времена наручиоца,тј. после 17 часова, сматра ће се да је примљен наредног дана,
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и
да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
НАПОМЕНА:
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када
је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде, које су дате у писаном
облику и објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, представљају
саставне елементе Конкурсне документације.
Измене и допуне Конкурсне документације
Наручилац може да измени или допуни Конкурсну документацију у року предвиђеном за
подношење понуда. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
Конкурсну документацију, без одлагања ће извршене измене и допуне објавити на Порталу јавних
набавки и својој интернет страници.
Уколико Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда, и објавиће Обавештење о
продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да измени или допуни
Конкурсну документацију.
Измене, допуне и опозив понуде
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за
подношење понуда.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету
понуду.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави Наручиоцу пре истека
рока за подношење понуде, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и достављено аналогно
датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с тим што се на предњој страни
омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде додаје реч: «измена» или «допуна» или
«опозив», у зависности од тога шта се у омоту налази.
Начин означавања поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које су посебним
прописима утврђени као поверљиви и које је понуђач као такве означио у понуди.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим
словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим
сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом
реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост
података који нису означени на наведени начин.
Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви
подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у
односу на наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене
понуда.
Наручилац ће одбити давање информација које би значиле повреду поверљивости података
добијених у понуди.
Начин на који се могу захтевати додатна појашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева писменим путем од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила
прихватљивом.Наручилац ће обавестити понуђаче у писменом облику о рачунским грешкама
уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у остављеном року, у
писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке. Ако се понуђач не
сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној референци, у смислу одредби чл.
82. Закона. Доказе о негативној референци које поседује, Наручилац ће без одлагања доставити
Управи за јавне набавке.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних референци који
објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако је предмет јавне набваке истоврсан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а
том понуђачу буде додељен уговор, Наручилац ће од њега захтевати да у моменту закључења
уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у износу од 15% од вредности
уговора, која мора имати клаузуле да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без
приговора и рок важности 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе.
Критеријум за оцену понуда
Критеријум за оцену понуда је:економски најповољнија понуда
1) Понуђена цена: 80 пондера
Начин вредновања:
Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 80 пондера;
Остале понуде се вреднују по формули: понуда са најниже понуђеном ценом /понуђена цена из
конкретне понуде х 80;
2) Рок извођења радова: 10 пондера
Начин вредновања:
Понуда са најкраћим понуђеним рок итвођења радова вреднује се са 10 пондера;
Остале понуде се пондеришу по формули: понуда са најкраћим понуђеним роком извођења /
понуђени рок извођења из конкретне понуде х 10
3) Гарантни рок
Начин вредновања:
Понуда са најдужим понуђеним гарантним роком вреднује се са 10 пондера
Остале понуде се пондеришу по формули: понуђени рок извођења из конкретне понуде / понуда са
најдужим понуђеним гарантним роком х 10
Рок извођења радова изражава се у календарским данима.
Понуђени рок извођења радова не може бити дужи од 30 календарских дана.
Општи гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извођења предметних радова у
целости.
Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исти број пондера, као
најповољнија биће изабрана понуда са најнижом понуђеном ценом.
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија понуда
биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком
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Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року до 25
дана од дана јавног отварања понуда.
Заштита права
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да
закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име захтев може поднети и пословно удружење.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији.Захтев за заштиту права
може се поднети у току целог поступка јавне набваке, против сваке радње наручиоца, осим ако
Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. Закона, а
подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати
таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843 – 57, модел 97, позив на број
50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев
за заштиту права, број јавне набавке Р 15-02“.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда и
конкрсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца
најкасције седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке Наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње предузете у поступку јавне набавке, ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
О поднетом захтеву за заштиту права, Наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до
доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не
одлучи другачије.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-167. Закона.
Закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор, у року од осам дана
од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у року од осам
дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, уколико у предметном поступку јавне набавке буде
поднета само једна понуда.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Текуће инвестиционо одржавање вртића
,, Звончићи“ Р 15-02
Понуда бр.____________
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ
СКРАЋЕНИ НАЗИВ

АДРЕСА - СЕДИШТЕ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПИБ

ПОНУЂАЧ НАСТУПА:
1. самостално
2. са подизвођачем/има
3. у заједничкој понуди
(заокружити начин наступања)
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(попуњава се уколико понуђач наступа са подизвођачем/има)
Број понуде:_______
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ
СКРАЋЕНИ НАЗИВ
АДРЕСА – СЕДИШТЕ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ
ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ ПОВЕРЕН
ПОДИЗВОЂАЧУ (У%)
ВРСТА ПОСЛА КОЈА СЕ
ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
(попуњава се уколико понуђач наступа у заједничкој понуди)
Број понуде:_______
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ
СКРАЋЕНИ НАЗИВ
ЧЛАНА ГРУПЕ
АДРЕСА - СЕДИШТЕ
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ТЕКУЋИ РАЧУН И БАНКА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ

Страна 18

ПОДАЦИ О ПОНУДИ
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА - МАК 30 ДАНА( У КАЛЕНДАРСКИМ ДАНИМА):
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (МИНИМУМ 30 ДАНА):
ГАРАНТНИ РОК (МИНИМУМ 24 МЕСЕЦА):
Понуђене цене су фиксне.
У укупну понуђену цену морају бити урачунати сви зависни трошкови понуде.
НАЧИН ПЛАЋАЊА:
- у року од 10 дана од пријема привремених ситуација од стране Извођача
- у року од 15 дана од пријема окончане ситуације од стране Извођача, а на основу потписане и оверене
грађевинске књиге којом се документује стварно изведена количина радова у вредности испостављене
ситуације и Записника о пријему изведених радова.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс
Ми, доле потписани, овим обавештавамо да:
-Упознати,прихватамо у потпуности,без примедаба, садржину Конкурсне документације јавне
набавке бр. Р-15-02 – Текуће и инвестиционо одржавање вртића „ Звончићи“ , издајемо следећу
понуду:
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а
по свим позицијама наведеним у предмеру и
предрачуну радова који чини саставни део ове понуде:
1.Број понуде:___________
2. Рок важности понуде: ___________(мин 30 дана), од дана отварања понуде
3. Рок извођења радова:________________________ (мах 30 календарских дана )
(уписати број дана)
4. Саставни део понуде је: предмер и предрачун радова са обрасцом структуре цене
5. Гарантни рок за изведене радове____________године (минимум 24 месеца) од датума
примопредаје изведених радова.
6. Начин плаћања:
- року од 10 дана од пријема привремених ситуација од стране Извођача.
-року од 15 дана од пријема окончане ситуације од стране Извођача.

Потпис одговорног лица понуђача
_________________________

Датум_______

МП

Упутство: у случају већег броја подизвођача, односно већег броја чланова групе, фотокопирати другу страну
Обрасца понуде у потребном броју примерака
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ОБРАЗАЦ 2
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
У овај образац понуђач уписује податке о извршеним радовима истоврсних предмету јавне набавке,
у претходних пет година, (у 2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. години).
Образац фотокопирати у случају већег броја података.
Уз Образац доставити: Потврде Наручиоца о извршеним радовима наведеним у Обрасцу.
Број и датум
уговора и
окончане
ситуације

Назив наручиоца
коме су извршени
радови

Врста ивршених
радова

Укупна бруто
грађевинска
површина
извршених
радова,

Укупна вредност
извршених радова,
са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Потпис одговорног лица понуђача
_________________________________
М.П.
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МOДЕЛ УГОВОРА
Уговор који се односи на ЈН- радови на текућем и инвестиционом одржавању вртића „Звончићи“ ,
Нови Београд(у даљем тексту Уговор), закључен између следећих уговорних страна:
1. ПУ „11. април“, ул. Народних хероја 12а, Нови Београд, ПИБ 101670061 матични број 07079460, коју
заступа в.д.директора Јелана Дубљевић (у даљем тексту Наручилац).
2. _________________________________________________________________
ПИБ__________________________матични број_______________________,
кога заступа директор ______________________________________________
(у даљем тексту Извођач);
Уговорне стране су се сагласиле како следи:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора су радови на објекту „Звончићи“ , Јурија Гагарина 215 (у даљем тексту: радови)
у свему према усвојеној понуди Извођача број ___________од ________________ године, која се
налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.
У циљу извођења радова који су предмет овог Уговора, Наручилац уступа, а Извођач прихвата да са
својом радном снагом и материјалом изведе радове који су предмет овог Уговора.
Извођач ће радове извести у свему према усвојеној понуди, а сагласно утврђеним роковима, према
важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке,
техничким прописима, спецификацијама и динамичким планом усвојеним од стране Наручиоца, који је
Извођач дужан да детаљно изради и достави Наручиоцу и надзорном органу најмање 3 дана пре
почетка извођења радова. Динамички план је саставни део Уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена цена у износу од ______________________________ динара (без ПДВ-а)
(словима: __________________________________________________) а утврђена је на бази фиксних
јединичних цена из усвојене понуде.
Цена са ПДВ-ом износи:______________________________________ динара,
(словима: ____________________________________________________________________
Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у овереној
грађевинској књизи, уз примену уговорених фиксних јединичних цена.
Уговорена цена утврђена обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне
снаге, извођења радова, транспорта као и све друге трошкове и издатке које сноси Извођач како би у
потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.
Извођач је у свему упознат са специфичностима услова рада и по том основу не може захтевати измену
јединичних цена.
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће плаћање износа наведеног у члану 2. овог Уговора извршити на следећи начин:
Привремене ситуације ће бити испостављане на 10 дана по степену извршености оверене од надзорног
органа и биће плаћене у року од 10 дана од испостављања (с тим што збир вредности свих
привремених ситуација може бити максимално у висини 70% укупне вредности уговорених радова).
Окончана ситуација се испоставља по предаји и пријему радова, а на основу потписане и оверене
грађевинске књиге којом се документује стварно изведена количина радова у вредности испостављене
ситуације и биће плаћена у року од 15 дана од испостављања.
Ситуације Извођача ће бити достављане у шест примерака и садржаће информације о количини и
спецификацији делова/радова који су изведене, број Уговора, и особу за контакт.
Спорни део испостављене ситуације/рачуна, уговорне стране ће расправити у року предвиђеном за
оверу ситуације.
Ситуација – рачун (за изведене радове) доставља се у 6 (шест) примерака у архиву Наручиоца.
Ситуација мора у себи садржати следеће елементе:
- пун назив, адресу седишта и ПИБ Извођача – издаваоца ситуације;
- место, датум издавања и редни број ситуације;
- матични број Извођача;
- број текућег рачуна Извођача;
- пун назив, адресу седишта и ПИБ Наручиоца – примаоца ситуације;
- број и датум Уговора;
- врсту и обим услуга;
- датум промета услуга;
- вредност ситуације (за извршене радове);
- пореску стопу која се примењује;
- износ обрачунатог ПДВ-а;
- напомену о пореском ослобођењу;
- услове плаћања који морају одговарати условима из Уговора.
Свака ситуација се доставља оверена од стране надзорног органа, потписана од стране овлашћеног
лица Извођача и оверена службеним печатом Извођача.
Ситуације које нису сачињене у складу са одредбама овог члана, биће враћене Извођачу а плаћање ће
бити одложено на терет Извођача радова.
Плаћање ће бити извршено у уговореном року, рачунајући од дана пријема ситуације састављене по
одредбама овог члана у архиву Наручиоца.
Члан 4.
Уколико Наручилац оспорава поједине позиције, квалитативно или квантитативно, као и у смислу
њихове исправности, неспорни део ситуације биће исплаћен у уговореном року, а спорни по
утврђивању потпуног чињеничног стања, односно отклањању утврђених неисправности.
Уколико у току извођења радова, Извођач одбије да у примереном року о свом трошку, отклони
недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац задржава право да их отклони сам
или преко трећег лица а на терет Извођача, као и да од њега накнади штету коју трпи због тога,
умањењем рачуна/ситуације.

Страна 22

ГАРАНЦИЈЕ
Члан 5.
Извођач се обавезује да:
1. у року од 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора, преда Наручиоцу сопствену бланко
меницу, за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом, и
са роком важности 30 дана дужим од уговореног периода извршених радова и:
- Менично писмо – овлашћење
- Фотокопију депо картона са потписима овлашћених лица
- Захтев о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије (копија) и
2. у тренутку примопредаје изведених радова преда сопствену бланко меницу, за отклањање
недостатака у гарантном року, у износу од 5% од вредности Уговора са ПДВ-а, и роком важности 5
дана дуже од дана истека гарантног рока.
-Менично писмо – овлашћење
- Фотокопија депо картона са потписима овлашћених лица
- Захтев о регистрацији менице из регистра Народне банке Србије (копија)
У случају да Извођач не изврши, потпуно или делимично, своје обавезе из овог Уговора, Наручилац ће
позвати Извођача радова да изврши своје обавезе у складу са Уговором у примереном року који одреди
Наручилац. Уколико ни у накнадно одређеном року Извођач не изврши своје обавезе, Наручилац ће
реализовати меницу.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 6.
Предметне радове Извођач је обавезан да изведе према детаљној динамици извођења радова, у року, од
_______ (словима_______________) (мах 30 календарских дана) рачунајући од дана увођења у посао.
Увођење Извођача на градилиште констатоваће се грађевинским дневником.
Утврђени рок из претходног става овог члана, може се продужити само у случају повећања обима
радова за више од 10%, затим у случају дејства више силе која непосредно утиче на извођење
предметних радова, као и у случају да Наручилац не омогући извођење предметних радова по
динамици Извођача.
Продужење рока у случајевима набројаним у претходном ставу има се извршити споразумно и то за
онолико дана колико су трајали разлози који су утицали на извођење радова.
Чињенице и околности на основу којих Извођач тражи продужење рока морају бити одмах у моменту
наступања констатоване и унете у грађевински дневник.
ДИНАМИЧКИ ПЛАН
Члан 7.
-Извођач је дужан да Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана потписивања Уговора достави на
одобрење предлог детаљног Динамичког плана извођења радова.
-Извођач доставља Наручиоцу динамички план у писаној форми, израђен толико детаљно да
Наручиоцу и надзорном органу омогући реалан увид као и одобрење истог. Одобрени динамички план
извођења радова саставни је део уговорне документације.
-Динамички план приказује: време почетка, завршетка и трајања радова према позицијама, рокове и
технолошке поступке,ограничења и технолошке паузе.
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-Извођач је дужан да у сваком моменту достави на увид сву потребну документацију или податке које
од њега буде захтевао Наручилац или надзорни орган, а у циљу утврђивања и испуњења динамичког
плана извођења радова.
-Извођач је дужан да, благовремено, о свом трошку неодложно изврши замену неквалитетног
материјала односно да отклони недостатке који се појаве у току извођења радова, тако да тиме не
омета динамику извођења радова.
- Диманички план представља основ за израду оперативних планова, као и пресека стања
радова.
Члан 8.
Извођач започиње, изводи и одржава динамику радова све време извођења, а исте завршава у
складу са одобреним динамичким планом. Када год Наручилац затражи, Извођач је дужан да
припреми и преда му, у писаној форми, оперативни план и/или пресек стања радова.
Ако у било ком тренутку Наручилац или надзорни орган процени да стварно напредовање радова
није у складу са усвојеним динамичким планом, Извођач, на писмени захтев надзорног органа
упућеног путем грађевинског дневника, обавезно припрема ревидирани план са приказом измена у
односу на одобрени план, и са предлогом мера и активности потребних за обезбеђење завршетка
радова у уговореном року.
Овај измењени план подноси се на одобрење Наручиоцу. Подношење ревидираних планова и
одобрења, или давање пратећих података, не ослобађа Извођача било које од његових дужности или
одговорности према уговорној документацији, нити му даје право на додатна финансијска
потраживања у односу на уговорена, без обзира на основ тих потраживања.
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао и омогући му несметан приступ градилишту и
несметано извођење радова.
Наручилац се обавезује да организује стручни надзор који се односи на припремне радове, грађевинске
и грађевинско-занатске радове, као и за друге радове који се изводе на локацијама из члана 1. овог
Уговора.
Наручилац је дужан да у складу са Законом о планирању и изградњи, одреди надзорног органа, кога ће
овластити за потписивање грађевинског дневника, грађевинске књиге и ситуација.
Извођач је дужан да у складу са Законом о планирању и изградњи, решењем именује одговорног
извођача радова.
Сва допунска објашњења, упутства и информације у току реализације уговорених радова, Извођач
добија од Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.
Поред обавеза које произилазе и осталих одредби овог Уговора , Извођач је дужан и :
- Извођач се обавезује да радове изведе квалитетно, према важећим стандардима и прописима и
нормативима који важе за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима у
складу са предложеним решењима и захтевима наручиоца и у уговореном року.
- Извођач је сагласан да у сваком моменту достави на увид сву потребну документацију или податке
које од њега буде захтевао Наручилац или надзорни орган, а у циљу утврђивања и испуњења
динамичког плана извођења радова.
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-

-

-

- Извођач је у обавези да, благовремено, о свом трошку неодложно изврши замену неквалитетног
материјала односно да отклони недостатке који се појаве у току извођења радова, тако да тиме не
омета динамику извођења радова.
- Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извршења до примопредаје.
Уколико у том времену на изведеним радовима, материјалу и др., дође до било каквог оштећења
кривицом Извођача, исти ће о свом трошку отклонити штету.
-За уграђени материјал Извођач је у обавези да Наручиоцу преда атесте издате од овлашћених
институција најкасније до обављања квалитативног пријема и примопредаје радова.
-У току трајања овог Уговора, Извођач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности проистекле
услед било каквог пропуста или радње Извођача супротне закону или овом Уговору. У супротном
Извођач је дужан да Наручиоцу накнади сву штету која произађе због тога.
Извођач је у обавези да:
организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, и заштиту околине за све
време трајања радова;
осигура запослене ангажоване на извођењу радова који су предмет овог Уговора, преко трећег лица од
повреда на раду као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима;
обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале;
изврши оспособљавање радника за безбедан рад;
машине, оруђе (ручно и механизовано), продужне каблове и радне платформе одржава у наменски
технички исправном стању током процеса рада на уговореном послу. Оруђе за рад које подлеже
периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз;
не преноси права и обавезе из овог Уговора или на основу овог Уговора без претходне сагласности
Наручиоца;
гарантује да има сва права за извођење радова ослобођена од било каквих терета, ограничења, права
задржавања, камата, потраживања и оптерећења и обавезује се да ће испоручити пуно и неограничено
власништво над радовима Инвеститору без терета, ограничења, права задржавања, камата,
потраживања и других оптерећења која се односе на накнадне радове;
омогући Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног
материјала и уграђене опреме;
изводи радове искључиво по писменим налозима и писменим упутствима добијеним од стране
овлашћеног представника Наручиоца;
пренесе својину на радовима и добрима која су предмет радова Наручиоцу у тренутку преузимања,
примопредаје радова.
Извођач је дужан да у складу са Законом о планирању и изградњи, решењем именује одговорног
извођача радова.
Извођач је дужан да достави -Сертификат о исправности и безбедности материјала или атест о
безбедности и исправности или извештајо испитивању материјала, уколико се исти издају за дати
производ којим се потврђује горе наведене карактеристике траженог мaтеријала.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 11.
Наручилац се обавезује да заједно са Извођачем изврши примопредају изведених радова.
Наручилац се обавезује да по пријему писаног обавештења Извођача да су уговорени радови
реализовани, изврши квалитативни пријем радова и сачини записник о примопредаји радова који
потписују овлашћени представници уговорних страна коју чини Комисија састављена од 5 ( пет)
чланова од којих су 4 ( четири ) представници Наручиоца, и 1 (један) представник Извођача.
Записником о примопредаји се констатује да ли је Извођач извршио своју обавезу у погледу обима,
врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова изведених радова.
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Коначним обрачуном се утврђује вредност свих изведених радова,износ цене који Наручилац задржава
за отклањање недостатака, податак о уговрној казни, накнади штете и друго.
Извођач је је дужан да у целости поступи по примедбама комисије за примопредају радова уколико су
изнете примедбе резултат сагласности свих чланова Комисије.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 12.
Наручилац је овлашћен да раскине уговор у случају:
- ако Извођач заостаје са извођењем радова тако да може довести у питање извршење уговорених
обавеза;
- уколико у току извођења радова Извођач не поступи по основаном писменом захтеву Наручиоца и у
примереном року не отклони недостатке на изведеним радовима;
- у другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима.
Члан 13.
У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, а трошкове
сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 14.
Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни.
УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 15.
Уколико извођач својом кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, дужан је да
Наручиоцу, за сваки дан закашњења, плати уговорну казну (пенале) у износу од 3 (три )промила од
укупне вредности уговорених радова.
Укупни износ уговорне казне не може прећи 5% (пет процената) од укупне вредности уговорених
радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем било којих
доспелих потраживања Извођача према Наручиоцу.
Наручилац задржава право да активира меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, у случајевима наведеним у овом члану.
Такође, Извођач прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету односно трошкове и издатке које
Наручилац претрпи у случају да Извођач својом кривицом не извршава обавезе у складу са Уговором,
прекине или обустави радове; као и да у том случају Наручилац има право да реализује менице из овог
Уговора.
Уколикосе менице не користе, исте ће Наручилац вратити Извођачу по истеку дефинисаног
временског периода.
Извођач је дужан да надокнади остварену штету коју причини Наручиоцу оштећењем на објекту и
стварну штету која евентуално настане на објекту Наручиоца као последица чињења или не чињења
Извођача током извођења радова који су предмет овог Уговора.
Висину штете из става 1. овог члана утврдиће комисија коју чине представници обе уговорне стране и
то: 4 (четири) члана – представници Наручиоца и 1 (један) члан представник Извођача.
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Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем било којих
доспелих потраживања Извођача према Наручиоцу.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 16.
Техничка гаранција за изведене радове је __________________ године (мин 24 месеца) рачунајући од
квалитативног пријема и примопредаје радова, изузев за опрему за коју важи гарантни рок произвођача
опреме.
Извођач је дужан да у гарантном периоду све недостатке на изведеним радовима, или оштећења
настала његовом кривицом, отклони о свом трошку у примереном року који одреди Наручилац.
Уколико у току извођења радова, Извођач одбије да у примереном року о свом трошку, отклони
недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац задржава право да их отклони сам
или преко трећег лица а на терет Извођача, као и да од њега накнади штету коју трпи због тога,
умањењем рачуна/ситуације.
У случају да, у току гарантног рока, Извођач одбије да у примереном року о свом трошку, отклони
недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац има право да реализује менице из
овог Уговора.
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 17.
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.
На све нерегулисане ситуације одредбама овог Уговора примењују се Закон о облигационим
односима,Узансе о грађењу и Закон о планирању и изградњи. Тренутком наплате сопствене бланко
менице из разлога предвиђени предходним ставом, овај Уговор се сматра раскинутим.
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора,
решавају споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим
односима, Закону о планирању и изградњи, Узансама о грађењу као и другим позитивним прописима.
У случају да се примена и тумачење одредаба овог Уговора не може решити на начин дефинисан у
претходном ставу, Извођач и Наручилац утврђују надлежност суда у Београду.
Члан 19.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за сваку уговорну страну.
ИЗВОЂАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11.април“, Н.Београд
_______________________
Јелена Дубљевић

____________________
директор
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ОБРАЗАЦ 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
надокнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је,
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Потпис одговорног лица понуђача:
______________________________
М.П
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
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ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду у за јавну
набавку мале вредности- радови – Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“ , Р-15-02 ,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис одговорног лица понуђача
______________________________

М.П
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ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА
У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧ________________________ у поступку за јавну набавку мале вредности
радови – Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“ Р 15-02 поштовао је
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Потпис одговорног лица понуђача
___________________________________

М.П
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ОБРАЗАЦ 6
ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО
На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: ________________________________________________________________
МБ: ______________________________________________________________________
ПИБ:_____________________________________________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:_________________________________________
Одговорно лице за заступање:_______________________________________________
( унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)
ИЗДАЈЕ
ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице
КОРИСНИК: Предшколска установа „11.април“, Народних хероја 12а, Нови
Београд ( у даљем тексту:Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу у износу од најмање 2% од укупне
вредности понуде, број менице, ____________________________ као средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у поступку за јавну набавку – отворени
поступак - радови- Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“ Р 15-02,
Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од
_______________________________динара без ПДВ-а (словима:
____________________________________________________________________динара),
и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим
прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника код банака, а у корист Повериоца.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет
свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања
приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за
наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране
овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни
промет.
Рок важења меничног овлашћења је до _____-____-_____ године (минимум 30 дана од
дана јавног отварања понуда).
___________________________
(место и датум)

_______________________________
( потпис одговорног лица)

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац који у том случају
мора бити наведен у споразуму из члана 81став 4 ЗЈН
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ОБРАЗАЦ 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА –
СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и
СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У
ГАРАНТНОМ РОКУ

ПОНУЂАЧ: _____________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја
понуда буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке – отворени поступак радови- Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“ Р 15-02
1.да ћу у року од 8 дана од дана закључења уговора доставити сопствену бланко
меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо
картона, захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
овлашћење за попуну менице за добро извршење посла насловљено на Предшколску
установу „11.април“, Народних хероја 12а, Нови Београд, са клаузулом „без протеста“ ,
у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од
уговореног рока за извођење радова у целости, као средство финансијског обезбеђења
својих уговорних обавеза и
2. у року од 8 дана од извршења овог Уговора сопствену бланко меницу за отклањање
недостатака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо картона,
захтевом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за
попуну менице насловљеним на Прешколску установу „11.април“, Народних хероја
12а, Нови Београд, са клаузулом „без протеста“ за отклањање недостатака у
гарантном року, у износу од 5% од вредности Уговора са ПДВ-а, и роком важности 5
дана дуже од дана истека гарантног рока..

Датум: ______________________

Потпис одговорног лица понуђача
_______________________________

МП

У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписују и оверавају сви
члановигрупе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 8
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
отворени поступак - радови-Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“
Р-15-02
ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Понуђач наступа:
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
3. У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОНУЂАЧ:______________________________________________
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да за учешће у
поступку јавне набавке отворени поступак - радови- Текуће и инвестиционо одржавање
вртића „Звончићи“ Р 15-02
, што подразумева да имамо у поседу следеће-минимум:2 камиона, фасадна скела и
контејнер
Р.бр.
1.
2.
3.

Врсте техничких средстава:
Два камиона
Фасадна скела
Контејнер

Датум:___________________

Мин.
2 ком
1200 м2

Ком.

1
МП

Потпис одговорног лица:
_____________________

Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити, у
свему у складу са Упутством за сачињавање понуде.
Напомена: Остали докази предвиђени Конкурсном документацијом
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ОБРАЗАЦ 9
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
отворени поступак - радови- Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“ Р 15-02

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Понуђач наступа:
1. САМОСТАЛНО
2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА
3. У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОНУЂАЧ:______________________________________________
Изјављујемо да за учешће у поступку јавне набавке мале вредности , отворени поступак радови- Текуће и инвестиционо одржавање вртића „Звончићи“ , Р-15-02 , располажемо
довољним кадровским капацитетом, што подразумева:
- да имамо ________ (најмање 70), стално запослених лица која ће бити ангажована на
радовима предмета јавне набавке,од којих 7 лица мора бити носилац личне лиценце
врсте 381, 400, 410, 411,430,450,450 :
Р.бр.

Име и презиме запослених радника

Послови на којима је
ангажован

Лиценца врсте :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Датум:___________________

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________

* Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити, у
свему у складу са Упутством за сачињавање понуде.
Напомена:
Остали
докази
предвиђени
Конкурсном
документацијом
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ОБРАЗАЦ 10а
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВРТИЋА
"ЗВОНЧИЋИ" у улици ЈУРИЈА ГАГАРИНА 215,
Ценом је обухваћена цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног нwспецифицираног материјала, цена радне снаге И сви порези И доприноси на
материјал И рад. Цена укључује И израду евентуално потребне радионичке документације, испитивање И пуштање у рад свих елемената инсталација наведених у
позицијама као И довођење у исправно стање (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним радовима И конструкцијама. Наведени типови и произвођачи
појединих делова опреме или инсталационог материјал нису обавезни. Извођач може уградити И другу опрему, односно материјал, али под условом да исти има исте
ктротехничке И констртуктивне карактеристике као наведени, уз претходну сагласност, потврду И оверу стручног лица - надзорног органа. Сав употребљени материјал
мора бити првокласног квалитета И одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом у потпуности према важећим техничким
прописима за предметне врсте радова.
Р.Б.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

I

РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

1.

Демонтажа постојеће дрвене фасадне
застакљене столарије.
Столарију пажљиво демонтирати
комплет са
стаклом, пренети на депонију коју
одреди Корисник
са сортирањем и слагањем.
Јединичном ценом обухваћена је израда
и затварање отвора ПВЦ фолијом на
подконструкцији од штафли 5/8 см.
Демонтирана столарија се записнички
предаје Кориснику.
Обрачун по м2 демонтиране, пренесене,
сортиране и сложене столарије.

Ј.М.

Количина

Јединична
цена

Јединична цена

Јединична
цена

Укупно

Укупно

материјала

рада

по Ј.М.

материјал

рад

УКУПНО

м2

2.

527,56

Демонтажа постојеће металне фасадне
застакљене столарије.
Столарију пажљиво демонтирати
комплет са стаклом, пренети на депонију
коју одреди Корисник са сортирањем и
слагањем.
Јединичном ценом обухваћена је израда
и затварање отвора ПВЦ фолијом на
подконструкцији од штафли 5/8 см.
Демонтирана столарија се записнички
предаје Кориснику.
Обрачун по м2 демонтиране, пренесене,
сортиране и сложене столарије.
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м2

3.

52,31

Демонтажа постојеће фасадне
застакљене столарије од "копилит"
стакла.
Столарију пажљиво демонтирати
комплет са стаклом, пренети на депонију
коју одреди Корисник са сортирањем и
слагањем.
Јединичном ценом обухваћена је израда
и затварање отвора ПВЦ фолијом на
подконструкцији од штафли 5/8 см.
Демонтирана столарија се записнички
предаје Кориснику.
Обрачун по м2 демонтиране, пренесене,
сортиране и сложене столарије.
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м2

4.

80,85

Демонтажа постојеће дрвене унутрашње
пуне и застакљене столарије.
Столарију пажљиво демонтирати
комплет са стаклом, пренети на депонију
коју одреди Корисник са сортирањем и
слагањем.
Јединичном ценом обухваћена је израда
и затварање отвора ПВЦ фолијом на
подконструкцији од штафли 5/8 см.
Демонтирана столарија се записнички
предаје Кориснику.
Обрачун по м2 демонтиране, пренесене,
сортиране и сложене столарије.

Страна 38

м2

5.

607,49

Демонтажа подних облога од ДЛW
плоча и дрвених сокли.
Демонтиране плоче и сокле спаковати у
вреће,
пренети на градилишну депонију коју
одреди Корисник,
утоварити у камион и одвести на градску
депонију
коју одреди надлежни орган (до 15 км) са
истоваром
и уређењем депоније.
а) Подне облоге
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

Страна 39

м2

1.235,65

м1

785,21

б) Сокле
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

6.

Обијање керамичких плочица са зидова
санитарних
блокова комплет са свимприпадајућим
слојевима.
Шут од обијања керамичких плочица
спаковати у
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вреће,пренети на градилишну депонију
коју одреди
Корисник,
утоварити у камион и одвести на
депонију
са истоваром и уређењем депоније.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

м2
577,34

7.

Обијање керамичких плочица са подова
санитарних блокова комплет са свим
припадајућим слојевима до међуспратне
таванице.
Шут од обијања керамичких плочица
спаковати у
вреће, пренети на градилишну депонију
коју одреди
Корисник, утоварити у камион и одвести
на депонију
са истоваром и уређењем депоније.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
м2
304,48

8.

Обијање керамичких плочица са подова
улазног дела комплет са свим
припадајућим слојевима до међуспратне
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таванице.
Шут од обијања керамичких плочица
спаковати у вреће, пренети на
градилишну депонију коју одреди
Корисник, утоварити у камион и одвести
на депонију са истоваром и уређењем
депоније.

м2

а) Подови
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

484,63

б) Сокла
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

м1
9.

89,02

Обијање керамичких плочица - тавела са
подова тераса комплет са свим
припадајућим слојевима до међуспратне
таванице.
Шут од обијања керамичких плочица
спаковати у
вреће, пренети на градилишну депонију
коју одреди
Корисник, утоварити у камион и одвести
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на депонију
са истоваром и уређењем депоније.
а) Подови
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

м2

142,48

м1

150,72

б) Сокла
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

10.

Демонтажа облога парапета у у собама за
боравак.
Демонтиране делове пренети на
депонију коју
одреди Корисник са слагањем и
сортирањем.
Демонтиране облоге записнички се
предају Кориснику.
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Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

м2
186,00

11.

Рушење преграда у санитарним
блоковима уз собе
за боравак комплет са свим
припадајућим
слојевима
Преграде од пуне опеке д= 12 см.
Шут од рушења спаковати у вреће,
пренети на градилишну депонију коју
одреди Корисник,
утоварити у камион и одвести на
депонију

са истоваром и уређењем депоније.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

м2

22,80

Страна 44

12.

Демонтажа монтажних преграда у
санитарним
блоковима уз собе за боравак.
Преграде пажљиво демонтирати и
пренети на
депонију коју одреди Корисник са
слагањем
и сортирањем.
Обрачун по м2 демонтиране и пренете
преграде.

13.

м2

17,09

Скидање свих слојева кровног покривача
на непроходним крововима (Тип 1).
* слој за пад од перлит бетона мин 3 см
* Хидроизолација
* Кровопласт
Шут од скидања свих слојева спаковати
у вреће,
пренети на градилишну депонију коју
одреди
Корисник, утоварити у камион и
одвести на депонију

75,26

са истоваром и уређењем депоније.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

м2
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14.

Демонтажа постојећих лимених олука,
одводних
вертикала и водоскупљача са преносом
на
градилишну депонију коју одреди
Корисник са
сортирањем и слагањем.
а) хоризонтални олуци
м1

175,00

м1

94,40

ком

18,00

пауша

1,00

б. Одводне олучне цеви

в. Водоскупљачи

15.

Демонтажа преосталих "Соломатик"
ролетни на спрату.
Демонтиране делове пренети на
градилишну
депонију коју одреди Корисник,
утоварити у камион
са преносом на депонију са истоваром
и
уређењем депоније.
Обрачун паушално
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л

16.

Чишчење постојећих жардињера на
спрату од насутог хумуса.
Хумус из жардињера утоварити у веће и
пренети
на градилишну депонију, утоварити у
камион
и одвести на депонију са истоваром и
уређењем
депоније.
Обрачун по м1 жардињере

17.

м1

62,84

Рушење - скраћивање дела зида са
умиваоницима
у санитарним чворовима.
Рушење извести пажљиво да се
зидна маса не растресе.
Преграде од пуне опеке д= 12 см.
Шут од рушења спаковати у вреће,
пренети
на градилишну депонију коју одреди
Корисник,
утоварити у камион и одвести на
депонију са
истоваром и уређењем депоније.

Страна 47

Обрачун по м2.
м2

2,50

УКУПНО: I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

II

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.

Набавка материјала, транспорт и
машинско
малтерисање зидова од опеке између
соба за
боравак и санитарних блокова
продужним малтером
1:3:9 у два слоја са претходним
прскањем ретким
цементним малтером 1:1.
Ценом обухватити набавку и постављање
металних поцинкованих профила за
заштиту ивица зидова.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције са употребом радне скеле
м2

107,18
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2.

Набавка материјала, транспорт и
облагање зидова
од фасадне опеке у собама за боравак и
ходницима гипс картонским плочама д =
12,5 мм,
на слоју грађевинског лепка
Пре малтерисања површине од фасадне
опеке добро очистити и претходно
орапавити челичним четкама ради бољег
приањања лепка.
Ценом обухватити набавку и постављање
металних поцинкованих профила за
заштиту ивица зидова.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције са употребом радне скеле
м2

3.

1.130,63

Набавка материјала, транспорт и
машинско
малтерисање зидова санитарних чворова
од опеке
и гитер блокова цементним малтером
1:3 у два
слоја са претходним прскањем ретким
цементним
малтером 1:1.
а) Санитарни блокови уз собе за боравак
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције са употребом радне скеле
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м2

231,47

м2

121,07

м2

224,80

б) Пратеће просторије
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције са употребом радне скеле

в) Кухиња
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције са употребом радне скеле
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4.

Набавка материјала, транспорт и израда
термозвучне изолације подова
санитарних блокова
од керамичких плочица слојем
стиропора д= 2 см са
постављањем слоја ПЕ фолије.
Преко термозвучне изолације извести
слој цементне кошуљице д= 4,0 см са
додатком "Фибрин" влакана.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
м2

5.

54,03

Набавка материјала, транспорт и израда
Термозвучне изолације подова
комуникација од
против клизних
керамичких плочица слојем стиропора
д= 2 см са
постављањем слоја ПЕ фолије.
Преко термозвучне изолације извести
слој цементне кошуљице д= 5,0 см са
додатком "Фибрин" влакана.
Ознака у пројекту МКГ4, МКС2, МКС6
Обрачун по м комплет изведене
позиције.
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6.

м2

51,18

м2

232,71

Набавка материјала, транспорт и
санација
евентуално оштећених делова цементне
кошуљице
подне плоче у приземље после
демонтаже подних
облога.
Санација цементним кошуљицом
справљеном
од сејаног шљунка у размери 1:2,5 са
додатком
средства за повезивање старог и новог
бетона.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
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7.

Набавка материјала, транспорт и
бетонирање делова
\бетонске подне плоче у приземљу после
проласка
нове водоводне инсталације.
Бетонирање подова извести бетоном
МБ 20 д= 10 см са додатком средства за
повезивање старог и новог бетона.
Обрачун по м комплет изведене
позиције.

8.

102,00
м2

Набавка материјала, транспорт и
санација бетонских жардињера на спрату
репаратурним малтером.
Јединичном ценом обухваћена је и
израда поклопне плоче д= 8 см у паду
бетоном МБ 20 са потребном арматуром
и оплатом која остаје заробљена.
Плочу радити са окапницом.
Ширина поклопне плоче на жардињери
је 60 см.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

9.

37,20
м2

Неопходни грађевински радови после
постављања водоводне инсталације.
Обрачун по паушално

паушал

1,00
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10.

Набавка материјала, транспорт и израда
хидроизолације подова санитарних
блокова испод керамичких плочица
премазом полимер цементном
изолацијом типа СИКА ЛАСТИЦ или
одговарајуће.
Обрачун по м комплет изведене
позиције.
304,48
м2

11.

Зазиђивање отвора у зидовима после
демонтаже
лимених канала клима коморе.
Отворе зазидати и измалтерисати што
улази у цену.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције.

м2

4,50

УКУПНО: II ЗИДАРСКИ РАДОВИ

III

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
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Сву столарију радити од суве квалитетне
грађе без прслина и црвоточина,
испадајућих чворова
и пукотина, потпуно правих и оштрих
ивица, чисте и глатко изрендисане
површине.
Столарија се мора кројити тек после
прегледа радионичких нацрта и детаља и
споразумевања
са пројектантом, детаљним прегледом
описа и шема, затим пријема
радионичких нацрта које је
израдио извођач.
Напомена: све се ради према детаљима и
упутству произвођача.
Пројектовану столарију урадити у свему
према детаљима, описима и упутствима.
Све мере из шеме
столарије са плановима, извођач мора
преконтролисати на лицу места- на
градилишту.
Јединичном ценом обухватити сав рад и
материјал, и то следеће:
* грађу према траженом квалитету, оков,
материјал за заштиту, спојни и монтажни
материјал,
застакљивање,

Страна 55

- узимање тачних мера,
- довод електричне енергије до радног
стола,
- алат за монтажу,
- давање узорака,
- заштита од оштећења до примопредаје,
заштита од оштећења других радова,
мере ХТЗ,
- заштита од оштећења других радова,
- мере ХТЗ,
- доношење свог материјла, одношење и
чишћење.
Квалитет унутрашње столарије мора
одговарати захтевима
СРПС-а Д.Е1.011, Д.Е.1.020, Д.Е.025,
Д.Е1.027, Д.Е.028, Д.Е.1.040, Д.Е8.001.
Квалитет шпер плоча мора да одговара
захтевима СРПС-а
Д.Ц5.021, Д.Ц5.042,
Квалитет плоча иверице је према СРПСу

Страна 56

Д.С.021, Д.Ц5.031, Д.Ц5.033, Д.Ц5.034,
Д.8.100, Д.Ц8.102, Д.Ц8.104, Д.Ц8.106,
Д.Ц8.107, Д.С8.108, Д.Ц.110, Д.Ц8.111,
Д.Ц8.112, Д.Ц8.113, Д.Ц8.114,
Квалитет влакнастих плоча мора да буде
према СРПС-у
Д.Ц5.022, Д.Ц5.024, Д.Ц5.0225.
Мере и количине проверити на лицу
места.
Пре израде радионичких цртежа
обавезна сагласност пројектанта.
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1.

Преграду урадити из два дела, врата са
фиксним делом и (надпрозорници)
други део монтирати и учврстити за
преградни зид
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе.
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица, обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Уже крило фиксно застакљено
сигурносним стакло д=6мм.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
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Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту И
Зидарска мера (90+75)*252+495*51
ком
12,00
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2.

Преграду урадити из три дела, средњи
део преграде врата и лево и десно од
врата фиксни делови и све то
монтирати за вертикалне бетонске
стубове и међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило врата и фиксни делови су са
рамом од чамовине и испуном од
лепљених ламелираних летвица,
обострано обложено медијапаном,
обојити га полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина, застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након заврљене обраде око љтокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према љеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
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Ознака у пројекту ИИ
Зидарска мера 325x252

ком

2,00
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3.

Преграду урадити из три дела, средњи
део преграде врата и лево и десно од
врата фиксни делови и све то
монтирати за вертикалне бетонске
стубове и међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило врата и фиксни делови су са
рамом од чамовине и испуном од
лепљених ламелираних летвица,
обострано обложено медијапаном,
обојити га полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина, застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три
кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након заврљене обраде око љтокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према љеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
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Ознака у пројекту II´
Зидарска мера 315x252

ком

2,00

Страна 63

4.

Преграду урадити из два дела, врата са
фиксним делом и (надпрозорници)
други део монтирати и учврстити за
преградни зид
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица, обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три
кључа.
На љтоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
офарбати га полиуретанском белом
бојом.
Након заврљене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
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Мере проверити на лицу места

ком

5,00

Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту III
Зидарска мера 80*252+477*114
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5.

Преграду урадити из два дела, врата са
фиксним делом и (надпрозорници)
други део монтирати и учврстити за
преградни зид
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица, обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем
и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три
кључа.
На љтоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
офарбати га полиуретанском белом
бојом.
Након заврљене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
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Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту III´
Зидарска мера 80*252+454*114

ком

6.

4,00

Преграда се састоји из, врата са
фиксним делом и (надпрозорници)
други део монтирати и учврстити за
преградни зид.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе.
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица, обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Уже крило фиксно застакљено
сигурносним стакло д=6мм.
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Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три
кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
обојити га полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту IV
Зидарска мера 270x252
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ком

7.

3,00

Преграда се састоји од фиксних
надпрозорника монтирати их и
учврстити за преградни зид
Унутрашња фиксна надсветла са
штоковима и опшивком од пуног дрвета
-чамовина прве класе.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња надсветла је сувим поступком
са свим потребним заптивањем и
опшивкама.
Рам бојити основном бојом за дрво и
обојити га полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне.
Отварање према шеми фиксно.
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Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту V
Зидарска мера 306x114

ком

2,00
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8.

Преграду урадити из три дела средњи
део преграде врата и лево и десно од
врата фиксни делови и све то
монтирати за вертикалне бетонске
стубове и међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило врата и фиксни делови су са
рамом од чамовине и испуном од
лепљених ламелираних летвица ,
обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Део изнад целе преграде висине
48цм.испунити лепљеним ламелираним
летвицама обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
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одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту VI
Зидарска мера 263x252+48

ком

4,00
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9.

Преграду урадити из два дела, врата и
фиксни део надсветла и све то
монтирати за вертикалне бетонске
стубове и међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе.
Крило врата и фиксни делови су са
рамом од чамовине и испуном од
лепљених ламелираних летвица ,
обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом. Надсветло фиксно у раму
од пуног дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Део изнад целе преграде висине
48цм.испунити лепљеним ламелираним
летвицама обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
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Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту VII
Зидарска мера 235x114+71x252+48

ком

4,00
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10.

Преграду урадити из два дела, врата са
фиксним делом и (надпрозорници)
други део монтирати и учврстити за
преградни зид
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе
.Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
офарбати га полиуретанском белом
бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
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Ознака у пројекту VIII
Зидарска мера 90x252+310x114

ком

1,00
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11.

Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Уградња врата је сувим поступком са
свим потребним заптивањем и
опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
офарбати га полиуретанском белом
бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту IX
Зидарска мера 71x205

12.

ком

8,00

Преграда се састоји из два дела, пуних
врата и фиксног дела, монтирати за
вертикалне бетонске стубове и
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међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Фиксни део врата застакљен
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и фиксног дела је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту X
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Зидарска мера 175x252

ком

13.

4,00

Преграда се састоји од фиксних
надпрозорника монтирати их и
учврстити за преградни зид
Унутрашња фиксна надсветла са
штоковима и опшивком од пуног дрвета
-чамовина прве класе.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња надсветла је сувим поступком
са свим потребним заптивањем и
опшивкама.
Рам бојити основном бојом за дрво и
обојити га полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне.
Отварање према шеми фиксно.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту X´
Зидарска мера 212x102
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ком

14.

2,00

Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са фиксним надсветлом штоковима
и опшивком од пуног дрвета -чамовина
прве класе .
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Фиксни део врата застакљен
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сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и фиксног дела је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.

Мере проверити на лицу места

ком

Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XI
Зидарска мера 90x252

11,00
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15.

Преграда се састоји из два дела, пуних
врата и фиксног дела, монтирати за
вертикалне бетонске стубове и
међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Фиксни део врата застакљен
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и фиксног дела је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми
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Мере проверити на лицу места

ком

Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XII
Зидарска мера 183x252

4,00
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16.

Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са фиксним надсветлом штоковима
и опшивком од пуног дрвета -чамовина
прве класе .
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Фиксни део врата застакљен
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и фиксног дела је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XIII
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Зидарска мера 80x252

ком

4,00
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17.

Унутрашња двокрилна пуна дрвена врата
са фиксним надсветлом штоковима и
опшивком од пуног дрвета -чамовина
прве класе.
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.

ком

1,00

Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XIV
Зидарска мера 120x252
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18.

Унутрашња двокрилна пуна дрвена врата
са фиксним надсветлом штоковима и
опшивком од пуног дрвета -чамовина
прве класе .
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Веће крило се користи редовно а мање
повремено тако да за њега обезбедити
шнапер.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Фиксни део врата застакљен
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
Доњи део крила опшити лимом д=20цм.
ради боље заштите од квашења.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
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Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XV
Зидарска мера 100+80x252

ком

2,00
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19.

Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Уградња врата је сувим поступком са
свим потребним заптивањем и
опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
офарбати га полиуретанском белом
бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XVI
Зидарска мера 81x205

ком
3,00
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20.

Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Уградња врата је сувим поступком са
свим потребним заптивањем и
опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
офарбати га полиуретанском белом
бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XVII
Зидарска мера 91x205
ком

21.

3,00

Преграда се састоји из два дела, пуних
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врата и фиксног дела, монтирати за
вертикалне бетонске стубове и
међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Фиксни део врата застакљен
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и фиксног дела је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
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Ознака у пројекту XIX
Зидарска мера 146x252

ком

22.

2,00

Преграда се састоји из два фиксна дела и
све то монтирати за вертикалне бетонске
стубове и међусобно укрутити.
Парапетни део преграде је у раму од
чамовине са испуном од лепљених
ламелираних летвица , обострано
обложено медијапаном,обојити га
полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне .
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Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XX
Зидарска мера 196x252

ком

1,00
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23.

Преграда се састоји из два фиксна дела и
све то монтирати за вертикалне бетонске
стубове и међусобно укрутити.
Парапетни део преграде је у раму од
чамовине са испуном од лепљених
ламелираних летвица , обострано
обложено медијапаном,обојити га
полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне .
Отварање према шеми.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XXI
Зидарска мера 335x252
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ком

1,00
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24.

Преграда се састоји из два дела, пуних
врата и фиксног дела, монтирати за
вертикалне бетонске стубове и
међусобно укрутити.
Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило врата је у раму од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном,обојити га полиуретанском
белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Фиксни део врата застакљен
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и фиксног дела је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.
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Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XXII
Зидарска мера 2x80x252+182x114

ком

2,00
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Преграда се састоји од фиксних
надпрозорника монтирати их и
учврстити за преградни зид

25.

Унутрашња фиксна надсветла са
штоковима и опшивком од пуног дрвета
-чамовина прве класе.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња надсветла је сувим поступком
са свим потребним заптивањем и
опшивкама.
Рам бојити основном бојом за дрво и
обојити га полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне.
Отварање према шеми фиксно.
.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XXIV
Зидарска мера 373x114

ком

1,00
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26.

Преграда се састоји од фиксних
надпрозорника монтирати их и
учврстити за преградни зид
Унутрашња фиксна надсветла са
штоковима и опшивком од пуног дрвета
-чамовина прве класе.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња надсветла је сувим поступком
са свим потребним заптивањем и
опшивкама.
Рам бојити основном бојом за дрво и
обојити га полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне.
Отварање према шеми фиксно.
.
Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XXIV´´
Зидарска мера 350x114

ком

2,00

Преграда се састоји из два фиксна дела и
све то монтирати за вертикалне бетонске
стубове и међусобно укрутити.
Парапетни део преграде је у раму од
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чамовине са испуном од лепљених
ламелираних летвица , обострано
обложено медијапаном,обојити га
полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним мат стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
полиуретанском белом бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне .
Отварање према шеми.
.

Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
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27.

Ознака у пројекту XXV
Зидарска мера 315x252

Ком
2,00
28.

Преграду урадити из два дела, врата са
фиксним делом и (надпрозорници)
други део монтирати и учврстити за
преградни зид

ком

1,00

Унутрашња једнокрилна пуна дрвена
врата са штоковима и опшивком од
пуног дрвета -чамовина прве класе .
Крило је са рамом од чамовине и
испуном од лепљених ламелираних
летвица , обострано обложено
медијапаном, офарбати га
полиуретанском белом бојом.
Надсветло фиксно у раму од пуног
дрвета -чамовина застакљено
сигурносним стаклом д=6мм.
Уградња врата и надсветла је сувим
поступком са свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата су снабдевена стандардним
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оковом и цилиндар бравом са три кључа.
На штоку поставити гумену дихтунг
траку по целом ободу.
Врата бојити основном бојом за дрво и
офарбати га полиуретанском белом
бојом.
Након завршене обраде око штокова и
спојева поставити покривне лајсне и
одбојник.
Отварање према шеми.

Мере проверити на лицу места
Обрачун по комаду.
Ознака у пројекту XXVI
Зидарска мера 90x252+593x114
УКУПНО: III СТОЛАРСКИ РАДОВИ
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IV

ПВЦ СТОЛАРИЈА

1.

Троделни фасадни прозор - врата
израђен од петокоморних ПВЦ профила
, са прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадне преграде термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Вертикална укрућења уградити, на
одређеном распону видети из позиције,
анкерисањем у парапет и надпрозорну
греду.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима, врата снабдети цилиндер
бравом са три кључа.
Начин отварања према шеми.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 1.
Зидарска мера 739x192+60

ком

16,00
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2.

Трокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољне и
унутрашње стране.
Постојећа вертикална укрућења
задржати, видети из позиције, и
искористити за укрућење преграде.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
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шеми на вентус са механизмом на потез.
Са унутрашње стране прозора
предвиђена је подпрозорна ПВЦ клупица
д=2цм у боји прозора.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и
заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 2.
Зидарска мера 320x102

ком

3.

4,00

Трокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила, са прекинутим

Страна 108

термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20 цм је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољне и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 2'.
Зидарска мера 305x102

4.

Једнокрилна фасадна врата са фиксним
делом израђен од петокоморних ПВЦ
профила , са прекинутим термичким
мостом.

ком

4,00

ком

4,00

Застакљење фасадне преграде термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона.
Крило пуних равних врата израђено од
ПВЦ термопанела и фиксним делом
застакљен термопан стакленим пакетом
6+15+6 мм са спољашњим
нискоемисионим стаклом и испуном од
аргона.
Коефицијент топлотне проводљивости
за профил мора бити 1.3-1.5 W/м2К,а за
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стакло 1.3W/м2К.
Доњи део преграде по цртежу 20 цм је
од пуног ПВЦ термопанела.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима, врата снабдети цилиндер
бравом са три кључа.
Начин отварања према шеми.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и
заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 3.
Зидарска мера 160x252
5.

Фиксна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадне преграде термопан
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стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил
мора бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Доњи део преграде по цртежу 20 цм је
од пуног ПВЦ термопанела горњи се
отвара на вентус.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 4.
Зидарска мера 160x252

ком

6.

2,00

Двокрилни фасадни прозор израђен од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење прозора термопан стакленим
пакетом 6+15+6 мм са спољашњим
нискоемисионим стаклом и испуном од
аргона. Коефицијент топлотне
проводљивости за профил мора бити
1.3-1.5 W/м2К,а за стакло 1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
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пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми .
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 5.
Зидарска мера 158x170

ком

4,00
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7.

Дводелна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад врата и прозора, висине 20цм је
пун раван део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
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Ознака у пројекту 6.
Зидарска мера 80x272+429x102

ком
2,00
8.

Једнокрилни фасадни прозор израђен од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора, висине 20цм. је пун
раван део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
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вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 7.
Зидарска мера 57x77

ком

4,00
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9.

Једнокрилна фасадна преграда израђена
од петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадне преграде термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона.
Коефицијент топлотне проводљивости за
профил мора бити 1.3-1.5 W/м2К,а за
стакло 1.3W/м2К.
Доњи део преграде је фиксни, горњи се
отвара на вентус.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми
на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.

Мере проверити на лицу места.
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Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 8.
Зидарска мера 60x252

ком

10.

6,00

Фиксна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила, са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадне преграде термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Доњи део преграде по цртежу 20цм. је од
пуног ПВЦ термопанела горњи се отвара
на вентус.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
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рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 9.
Зидарска мера 117x252

ком
11.

4,00

Дводелна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Једнокрилна фасадна застакљена врата
термопан стакленим пакетом 6+15+6мм.
са спољним нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона.
Коефицијент топлотне проводљивости за
профил мора бити 1.3-1.5 W/м2К,а за
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стакло 1.3W/м2К.
Застакљење прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона.
Изнад врата и прозора, висине 20цм. је
пун раван део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима.
Начин отварања према шеми на вентус
са механизмом на потез .
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и
заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 10.
Зидарска мера 80x272+212x102

ком

12.

2,00

Вишеделна фасадна преграда израђена
од петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора, висине 20цм. је пун
раван део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградмја преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
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Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми прозори са нижим парапетом
отварање и око вертикалне и
хоризонталне осе а прозори са
пар.170цм. отварање на вентус са
механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 11.
Зидарска мера 412x82+270x135

2,00
ком
13.

Фиксна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадне преграде термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
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спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Доњи део преграде по цртежу 20цм. је од
пуног ПВЦ термопанела горњи се отвара
на вентус.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез .
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.

ком

2,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 12.
Зидарска мера 147x252
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14.

Двокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
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Ознака у пројекту 13.
Зидарска мера 235x82

ком

1,00
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15.

Дводелна фасадна преграда са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом. Заптивање
стаклених делова извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми
на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
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Ознака у пројекту 14.
Зидарска мера 466x82

ком

2,00
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16.

Двокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољне и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
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пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 15.
Зидарска мера 255x102

ком
1,00

17.

Фасадни прозор са пуним делом изнад
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израђен од петокоморних ПВЦ профила
, са прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
нас крајевима.
Начин отварања према љеми на вентус
са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду

Страна 131

Ознака у пројекту 16.
Зидарска мера 100x82

ком
2,00

18.

Двокрилна фасадна пуна врата израђена
од петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење надпрозорника термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Врата су равна израђена од термопанела,
веће крило се отвара а мање повремено
ставити шнапер.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
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на крајевима. Начин отварања према
шеми.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 17.
Зидарска мера 120x252

ком
19.

1,00

Дводелна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Једнокрилна фасадна пуна врата
израђена од термопанела .
Застакљење прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
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пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 18.
Зидарска мера 122*252+122x82

ком
20.

1,00

Трокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
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термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 19.
Зидарска мера 3x100x102

ком
21.

1,00

Трокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
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топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду Ознака у пројекту 20.
Зидарска мера 152x102+308*102
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ком

22.

1,00

Двокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
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трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.

ком

2,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 21.
Зидарска мера 332,5x82
23.

Фиксна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадне преграде термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
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1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен покривним
лајснама са спољашне и унутрашње
стране.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми
на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 22.
Зидарска мера 80x212
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ком
24.

14,00

Фиксна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадне преграде термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Доњи део преграде по цртежу 20цм. је од
пуног ПВЦ термопанела горњи се отвара
на вентус.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
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рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми
на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.

ком

2,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 23.
Зидарска мера 140x252

25.

Двокрилни фасадни прозор са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
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Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Постојећа вертикална укрућења
задржати, видети из позиције, и
искористити за укрућење преграде.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез .
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.

ком

2,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 24.
Зидарска мера 311x102

Страна 143

26.

Двокрилна фасадна пуна врата израђена
од петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење надпрозорника термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Врата су равна израђена од ПВЦ
термопанела, једно крило се отвара а
друго повремено ставити шнапер.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.

ком

1,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 25.
Зидарска мера 140x312

27.

Двокрилни фасадни прозор израђен од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
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Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми
на вентус са
механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 26.
Зидарска мера 214x82
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ком
1,00

28.

Једнокрилна фасадна пуна врата
израђена од петокоморних ПВЦ
профила, са прекинутим термичким
мостом.
Застакљење надпрозорника термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Врата су равна израђена од ПВЦ
термопанела.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
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Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.

ком

1,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 27.
Зидарска мера 100x252

29.

Дводелна фасадна преграда израђена од
петокоморних ПВЦ профила , са
прекинутим термичким мостом.
Једнокрилна фасадна застакљена врата
са фиксним надсветлом термопан
стакленим пакетом 6+15+6мм. са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона.
Коефицијент топлотне проводљивости за
профил мора бити 1.3-1.5 W/м2К,а за
стакло 1.3W/м2К.
Застакљење прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
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спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона.
Изнад врата и прозора, висине 20цм. је
пун раван део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 28.

ком

2,00

Зидарска мера 80x272+444x102
30.

Дводелна фасадна преграда са пуним
делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
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стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољне и
унутрашње стране.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 29.
Зидарска мера 369x82+369*82

ком

1,00
31.

Четвороделна фасадна преграда
израђена од петокоморних ПВЦ
профила , са прекинутим термичким
мостом.
Позиција се састоји од двоја
једнокрилних врата и два двокрилна
прозора.
Све прозоре и врата зашрафити за
вертикална укрућења и све заједно.
Једнокрилна фасадна застакљена врата
са фиксним надсветлом термопан
стакленим пакетом 6+15+6мм. са
спољним нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона.
Коефицијент топлотне проводљивости за
профил мора бити 1.3-1.5 W/м2К,а за
стакло 1.3W/м2К.
Застакљење прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољашњим нискоемисионим стаклом и
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испуном од аргона.
Изнад врата и прозора, висине 20цм. је
пун раван део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољне и
унутрашње стране.
Уградња преграде сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољње стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
крајевима. Начин отварања према шеми
на вентус са механизмом на потез.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне
и заптивне лајсне
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 30.
Зидарска мера 2x80x272+2*286x102

ком
1,00

32.

Трокрилни фасадни прозор са пуним
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делом изнад израђен од петокоморних
ПВЦ профила , са прекинутим
термичким мостом.
Застакљење фасадних прозора термопан
стакленим пакетом 6+15+6 мм са
спољаљњим нискоемисионим стаклом и
испуном од аргона. Коефицијент
топлотне проводљивости за профил мора
бити 1.3-1.5 W/м2К,а за стакло
1.3W/м2К.
Изнад прозора висине 20цм. је пун раван
део ПВЦ термопанел обрађен
покривним лајснама са спољашње и
унутрашње стране.
Постојећа вертикална укрућења
задржати, видети из позиције, и
искористити за укрућење преграде.
Уградња прозора сувим поступком са
шрафљењем рама челичним шрафовима
и попуњавањем простора између рама и
зида полиуретанском експандирајућом
пеном.
Са спољашње стране спој између бетона
и рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Крила снабдети потребним оковом
високог квалитета са квакама повијеним
на крајевима. Начин отварања према
шеми на вентус са механизмом на потез .
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 31.
Зидарска мера 453x102

ком
2,00
УКУПНО: IV ПВЦ СТОЛАРИЈА

V

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА

1.

Двокрилна врата са фиксним деловима
на улазу у објекат у конструкцији од
алуминијумских профила са прекидом
термо моста. Пластификација у белој
боји. Крила врата застаклити термопан
стаклом 6+15+6, од тога спољно стакло
је каљено нискоемисионо а унутрашње
панплекс испуна од аргона.
Највећа дозвољена вредност коефицијент
пролаза топлоте за алуминијумски
профил 1.4-1.5W/м2хК,а за стакло
1.4W/м2хК.
Парапетни део врата 20цм. пун раван
пластифициран алуминијумски лим.
Врата уградити бочно за бетонске
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зидове, и бетонску греду сувим
поступком са шрафљењем рама
челичним шрафовима и попуњавањем
простора између рама и зида
полиуретанском експандирајућом пеном
.
Са спољне стране спој између бетона
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Обезбедити оков високог квалитета са
квакама повијеним крајевима ка крилу,
цилиндар електричну тростепену браву
повезану са интерфоном, аутомат за
самозатварање и одбојник. Рукохват
хоризонтални цевасти.
Отварање у поље.
Једно крило које се повремено отвара
фиксирати у под и надвратник
шнапером.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Обезбедити оков високог квалитета са
квакама повијеним крајевима ка крилу,
цилиндар електричну тростепену браву
повезану са интерфоном, аутомат за
самозатварање и одбојник.
Рукохват хоризонтални цевасти.
Отварање у поље.
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Једно крило које се повремено отвара
фиксирати у под и надвратник
шнапером.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту А.
Зидарска мера 378x220

ком
2,00
2.

Двокрилна врата са фиксним деловима
на улазу у објекат у конструкцији од
алуминијумских профила са прекидом
термо моста.
Пластификација у белој боји.
Крила врата застаклити термопан
стаклом 6+15+6, од тога спољно стакло
је каљено нискоемисионо а унутрашње
панплекс испуна од аргона.
Највећа дозвољена вредност коефицијент
пролаза топлоте за алуминијумски
профил 1.4-1.5W/м2хК,а за стакло
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1.4W/м2хК.
Парапетни део врата 20цм. пун раван
пластифициран алуминијумски лим.
Врата уградити бочно за бетонске
зидове, и бетонску греду сувим
поступком са шрафљењем рама
челичним шрафовима и попуњавањем
простора између рама и зида
полиуретанском експандирајућом пеном.
Са спољне стране спој између бетона
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Обезбедити оков високог квалитета са
квакама повијеним крајевима ка крилу ,
аутомат за самозатварање и одбојник.
Рукохват хоризонтални цевасти.
Отварање у поље.
Једно крило које се повремено отвара
фиксирати
у под и надвратник шнапером.
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Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту Б.
Зидарска мера 378x220
ком
3.

2,00

Фиксна фасадна преграда у
конструкцији од алуминијумских
профила са прекидом термо моста.
Пластификација у белој боји. преграду
застаклити термопан стаклом 6+15+6, од
тога спољно стакло је каљено
нискоемисионо а унутрашње панплекс,
испуна од аргона.
Највећа дозвољена вредност коефицијент
пролаза топлоте за алуминијумски
профил 1.4-1.5W/м2хК,а за стакло
1.4W/м2хК.
Преграда на висини међуподеста има
пун део одпластифицираног
алуминијумског лима .
Горњи стаклени сегмент има могућност
отварања на вентус због проветравања
степеништа са механизмом на потез
Преграду уградити бочно за бетонске
зидове, и бетонску греду сувим
поступком са шрафљењем рама
челичним шрафовима и попуњавањем
простора између рама и зида
полиуретанском експандирајућом пеном.
Са спољне стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
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Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и
заптивне лајсне.
Обезбедити оков високог квалитета.
Начин отварања видети из цртежа.
Мере проверити на лицу места.

ком

4,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту а.
Зидарска мера 118x571
4.

Фиксна фасадна преграда у
конструкцији од алуминијумских
профила са прекидом термо моста.
Пластификација у белој боји. преграду
застаклити термопан стаклом 6+15+6, од
тога спољно стакло је каљено
нискоемисионо а унутрашње панплекс
испуна од аргона.
Највећа дозвољена вредност коефицијент
пролаза топлоте за алуминијумски
профил 1.4-1.5W/м2хК,а за стакло
1.4W/м2хК.
Парапетни део преграде 20цм. пун раван
пластифициран алуминијумски лим .
Преграду уградити бочно за бетонске
зидове, и бетонску греду сувим
поступком са шрафљењем рама
челичним шрафовима и попуњавањем
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простора између рама и зида
полиуретанском експандирајућом пеном
.
Са спољне стране спој између бетона и
рама гитовати силиконом.
Заптивање стаклених делова извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима.
Уз позицију предвидети све неопходне
покривне и заптивне лајсне.
Обезбедити оков високог квалитета.
Начин отварања видети из цртежа.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду
Ознака у пројекту б.
Зидарска мера 378x252

ком
2,00
5.

Конструкција преграде од
алуминијумских профила оборених
ивица без термичког моста.
Испуна од алуминијумског сендвич
лима.
Преграду причврстити за зид "У"
алуминијумским, зидним профилима
димензија 35x17мм.
Преграду подићи на висину х=15цм од
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пода.
Извести у свему према приложеним
шемама и према детаљима произвођача.
Завршна обрада елоксирањем у тону и
боји по избору инвеститора, а по
каталогу произвођача.
Ознака у пројекту в.

ком

11,00

ком

8,00

Зидарска мера 60x105

6.

Набавка, транспорт и постављање тенди
на прозорима соба за боравак на спрату.
Тенде комплет са механичким
механизмом за дизање и спуштање.
Ознака у пројекту
Производна мера 735 x 200
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7.

Набавка, транспорт и постављање ограде
висине 120 цм, на прозорима, од
алуминијумских цеви.
Завршна обрада елоксирањем у тону и
боји по избору инвеститора, а по
каталогу произвођача.
Мере проверити на лицу места.
Обрачун по м1.

м1

28,00

УКУПНО: V АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА

VI

ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА

1.

Једнокрилна метална противпожарна
врата на подстаници отпорна на пожар
90мин атестирана према ЈУС.У.Ј1.160.
Шток је метални-анкерован за зид, крило
је урађено од кутијастих профила 50/50/4
мм. и лима д=1.5мм.
Отварање врата у поље.
Врата морају имати атестну плочицу,
дихтунг траку по целом ободу и
механизам за самозатварање.
Оков је стандардан са цилиндричном
бравом и три кључа.
Спојнице запунити експандирајућом
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ватроотпорном пеном.
Финална обрада је бојење масном бојомватроотпорном, са предходним
минизирањем два пута.

Мере проверити на лицу места.

ком

1,00

Обрачун по комаду
Ознака у пројекту 1
Зидарска мера 110x205

УКУПНО: VI ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА

VII

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
За све лимарске радове употребити
квалитетан материјал, а извођење
вршити на равној подлози
и према детаљима
Делови лимарије код којих је то могуће
израдити у радионици и готове донети на
градилиште и монтирати.
Појединачни делови морају се
повезивати тако да се лиму омогући
дилатирање.
Сва лемљења код поцинкованог лима
морају се вршити чистим калајем. Сви
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гвоздени делови који долазе у
додир са површином поцинкованог лима
морају бити поцинковани.
Спојеве управне на правац пада воде
израдити у виду дуплог положеног
фалца.
Уз зидове лим положити најмање 10 цм
а ивицу увући под малтер или увући у
спојницу и притегнути кукама.
Код олука спојити покривач и олук у
покретни спој.
Сва потребна мерења вршити пре
кројења, у току рада и по завршеном
послу.
Код подлоге од бетона, опеке или
малтера испод лима положити слој
кровне хартије, што треба
обухватити ценом лима.
Мере контролисати на лицу места.
Количине обрачунати на следећи начин:
- покривање крова по м2 мерено по
косини - кривини,
- опшивање главних носача, увала,
грбина, венаца и др. по развијеној
површини
- вертикални олуци по м1
Јединичном ценом обухваћени су
набавка материјала, израда елемената са
уобичајеним растуром,
сви помоћни и везни материјали, алат,
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спољни и унутрашњи транспорт,
уградња, радна скела до 2 м висине,
заштита изведених радова до предаје
инвеститору, уклањање нечистоће
настале током рада, плате
и све остале дажбине.
1.

Набавка материјала, транспорт, израда и
монтажа хоризонталних лежећих олука
од бојеног поцинкованог лима д= 0,55
мм развијене ширине 75 комплет са
припадајућим опшивкама и везним
лимовима уз олуке.

м1

163,00

Обрачун по м1 комплет изведене
позиције
2.

Набавка материјала, транспорт, израда и
монтажа одводних олучних цеви
правоугаоног пресека димензије
125x125 мм од бојеног поцинкованог
лима д= 0,55 мм развијене ширине 65 см.
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

3.

м1

Набавка материјала, транспорт, израда и
монтажа водоскупљача од бојеног
поцинкованог лима д= 0,55 мм.
Обрачун по ком комплет изведене
позиције

135,00

18,00

ком
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4.

Набавка материјала, транспорт, преглед
постојећег кровног покривача од
поцинкованог лима са заменом
оштећених делова
Процена 25% од укупне површине
кровног покривача укључујући и пратеће
опшивке кровних , увала и продора
инсталација кроз покривач крова.
Обрачун по м2 прегледане површине и
замене оштећених површина лима

м2

300,00

УКУПНО: VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ

VII

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Општи

опис

Облагање керамичким плочицама могу
да врше само специјализована предузећа
и погони, а
према условима СРПС У.Ф2.011
Сав уграђени материјал у погледу
квалитета и димензија мора да одговара
захтевима СРПС-а.
Плочице за облагање
ова

под
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морају да одговарају стандардима СРПС
Б.Д1.310, СРПС Б.Д1.320, СРПС
Б.Д1.335, СРПС Б.Д1.322,
СРПС Б.Д1.305, СРПС Б.Д1.306, СРПС
Б.Д8.460, СРПС Б.Д8.052,
Плочице за облагање
ва

зидо

морају да задовоље захтеве стандарда
СРПС Б.Д1.300, СРПС Б.Д1.301, СРПС
Б.Д8.460, СРПС Б.Д8.052.
Плочице за облагање
да

фаса

морају да одговарају стандардима СРПС
Б.Д1.335, СРПС Б.Д1.334, СРПС
Б.Д1.322, СРПС Б.Д8.050.
Цемент
морају да одговара захтевима СРПС
Б.Ц1.010 - Б.Ц1.015.
Песак и вода
квалитета као за зидарске и бетонске
радове.
Лепила
морају да буду атестирана према врсти
рада.
Керамичарски радови се изводе после
постављања и испитивања инсталација,
после монтаже оквира
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столарије или браварије, и после
малетерисања.
Сваком поједином позицијом предвиђен
је квалитет и врста плочица и начин
облагања.
Пре облагања површина керамиком
извођач је дужан да провери квалитет
подлоге, која мора да буде
равна, сува, чврста и чиста.
Уколико извођач има примедбе на
подлогу дужан је да о томе извести
надзорног органа
пре почетка радова.
Радови могу почети тек када се
недостатци подлоге отклоне.
Облагање

лепљењем

врши се преко готове, суве, потпуно
равне, глатке и чврте подлоге (најмање
чврстине
цементног малтера).
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Зидови се могу облагати помоћу
дисперзивног лепка или сувим
хидрауличним везивом са адитивима
подови хидрауличним везивом.
Плочице се претходно натопе водом.
Подлога се испрска водом, а лепак се
примењује по упутству произвођача.
Јединичном ценом треба обухватити:
- сав рад и материјал (плочице, малтер,
лепак),
- узимање мера и обрачун радова,
- коришћење алата и машина,
- давање узорака,
- заштиту радова,
- Примену ХТЗ мера,
- чишћење остатака малтера,
- лаке скеле за рад на висини изнад 2м.
- сав спољни и унутрашњи транспорт,
- осветљење,грејање и одржавање
просторија,
- чишћење просторија и градилишта од
шута,
- евентуалне поправке у гарантном року.
1.

Набавка материјала, транспорт и
облагање зидова санитарних блокова
керамичким плочицама 1 класе
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димензије и боје по избору Корисника.
Керамичке плочице се полажу на слоју
лепка у слогу фуга на фугу и фугују се
одговарајућим "Фугомал" - ом.

м2

231,47

м2

121,07

м2

224,80

а) Санитарни блокови уз собе за боравак
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
б) Пратеће просторије
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

в) Кухиња
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
2..

Набавка материјала, транспорт и
поплочавање подова санитарних блокова
керамичким плочицама 1 класе
димензије и боје по избору Корисника.
Керамичке плочице се полажу на слоју
лепка у слогу фуга на фугу и фугују се
одговарајућим "Фугомал" - ом.

м2

154,55

а) Санитарни блокови уз собе за боравак
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
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б) Пратеће просторије

м2

49,41

м2

100,52

м2

171,84

Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
в) Кухиња
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
3.

Набавка материјала, транспорт и
поплочавање подова улазног дела
противклизним керамичким плочицама 1
класе димензије и боје по избору
Корисника.
Керамичке плочице се полажу на слоју
лепка у слогу фуга на фугу и фугују се
одговарајућим "Фугомал" - ом.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

4.

Набавка материјала, транспорт и израда
сокле у улазном делу противклизним
керамичким плочицама 1 класе
димензије и боје по избору Корисника.
Керамичке плочице се полажу на слоју
лепка у слогу фуга на фугу и фугују се
одговарајућим "Фугомал" - ом.
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

м1

89,02
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5.

Набавка материјала, транспорт И
поплочавање подова тераса
противклизним керамичким плочицама
И класе величине и боје по избору
Корисника.
Тавеле се постављају на слоју
одговарајућег лепка у скогу фуга на фугу
и фугују се одговарјућим "Фугомал" ом.

м2

141,89

м1

150,72

Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
6.

Набавка материјала, транспорт и израда
сокле на терасама х= 15 см
противклизним керамичким плочицама 1
класе димензије и боје по избору
Корисника.
Керамичке плочице се полажу на слоју
лепка у слогу фуга на фугу и фугују се
одговарајућим "Фугомал" - ом.
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

УКУПНО: VIII КЕРАМИЧАРСКИ
РАДОВИ
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IX

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Општи

опис

Подополагачки радови се изводе у свему
према техничким условима и СРПС
У.Ф2.017.
Пре облагања подова извођач је дужан да
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испита квалитет подлоге и упозори на
евентуалне неправилности.
Подлога мора да буде сува, чврста, без
пукотина.
Мање неравнине у подлози попуњавају
се масом за изравнавање која мора
чврсто да везује за подлогу, да је отпорна
на притисак и да се не скида.
Материјал употребљен за подополагачке
радове мора да буде квалитетан, према
захтевима СРПС-а и атестиран.
Извођач је дужан да све облоге уграђује
на места која одговарају њиховој намени.
Траке облоге се полажу управо на
прозоре у ходницима подужно.
Лепкови
се одређују према везиву и намени.
Извођач је дужан да примени лепак
одговарајуће намене, да праве чврсту
везу
између подлоге, да буду чврсти на
смицање, отпорни на воду и средства за
прање,
временски постојани.
Лајсне-профили
могу да буду од ПВЦ-а, синтетичког
каучука или смоле, од дрвета, метала и
сл.
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Што ће бити прецизирано сваком
поједином позицијом.
Извођач подополагачких радова врши се
у просторијама где су извршени радови
на
зидовима и плафонима, подлога сува и
чврста.
Температура у просторији мора да буде
мин. +10˚ Ц, изузев за виназ азбестне
плоче
где важи СРПС У.Ф3.060 подне облоге
које се лепе морају да буду уједначено
залепљене по целој подлози.
Јединичном ценом обухватити:
- сав потребан рад као и материјал
(лепак, траке),
- заштиту осталих радова од оштећења,
- чишћење нечистоће проистекле
извођењем подополагачких радова,
1.

Испорука и израда изравнавајућег слоја у
дебљини до 2мм на већ суву (максимална
дозвољена влажност цементне кошуљице
према ДУН 18560 је 2% ЦМ), очишћену
и предпремазом обрађену цементну
кошуљицу.
Изравнавајући слој, типа олма масе,
машински пребрусити.
Допуштене су граничне вредности
неравнина готове подлоге према ДИН
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18202 мерена на размаку 0,1м-2мм, 1м4мм, 4м-10мм, 10м-12мм, 15м-15мм.
На овако припремљену подлогу испорука
и постављање еластичне подне облоге од
линолеума, у тракама 200цм, (производ
као Армстронг ДЛW Линолеум
Цолоретте 2.5 ПУР или еквивалент),
боја по избору пројектанта, трајно према
извођачком плану полагања:
дебљина 2,5 мм
природно антистатичне
отпорне на топлоту ења и горуће опушке
класа отпорности на пожар Б1 према
ДИН 4102
противклизност Р9
отпорност на хабање 42 према ЕН 685.
Целом површином лепљење
дисперзивним лепком за линолеум.
Рубови трака кројени и сечени за
затварање топљивом електродом
Завршно чишћење и иницијална заштита
у три премаза.
Пре израде изрвањавјућег слоја постојеће
површине пода пребрусити.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
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2.

Набавка, транспорт и постављање
храстове сокле 70 x 15 мм лакиране мат
лаком у два слоја у тону по избору
Корисника.

м2

1.307,04

м1

784,46

Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

УКУПНО: IX ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
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X

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Општи описи
Фасадерски радови се морају извести
стручно и квалитетно а у свему према
техничком опису,
предмеру и предрачуну радова и
договору са пројектантом а у складу са
општим описом за
зидарске радове и техничким условима
за извођење фасадерских радова (СРПС
У.Ф2.010).
Материјали за обраду фасада морају
одговарати одредбама односних српских
стандарда
и техничких услова.
Сви материјали морају имати атест о
квалитету за намену
за коју се користе.
Материјали се могу уграђивати и
примењивати само на оним површинама
за које су према својим
физичко хемијским и механичким
особинама и намењени.

1.

Набавка материјала, транспорт и бојење
бетонских површина на фасади акрилном
фасадном бојом у тону по избору
Корисника са свим потребним
предрањама.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције по ГН 421.
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м2
620,00

2.

Пажљиво чишћење и прање целокупних
површина од фасадне опеке, водом под
слабим притиском, са додатком
неутралног течног детерџента, уз сталну
контролу притиска како не би долазило
до оштећења површина опека и спојница.
Чишћење извести тако да се уклони сва
прљавштина.

м2

890,00

Приликом прања извести адекватну
заштиту прозора и тераса.
Сва евентуална оштећења падају на терет
извођача.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт
и рад.
Обрачун по м2.
3.

Заштита фасадних површина од фасадне
опеке силиконским водоодбојним
безбојним премазом, типа Адинг или
одговарајуће.
На чисту и суву површину фасаде нанети
два слоја премаза четком или ваљком.
Временски размак између наношења
слојева је 1-2 часа
Ценом је обухваћен материјал, транспорт
и рад.

м2
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Обрачун по м2.

4.

890,00

Презиђивање и блоковање оштећених
делова зидова од фасадне опеке.
Оштећене фасадне опеке пажљиво
извадити, подлогу очистити, опрати
водом под притиском и добро натопити
ретким цементним малтером. Фасадну
опеку боје и димензија по угледу на
постојећу, уградити на местима
претходно извађене опеке.
Зида се у продужном малтеру.
Након уградње опеку очистити од
исцурелог малтера и исфуговати по
угледу на постојеће фуге.
ком
115,00

5.

Ценом је обухваћен материјал, рад и
транспорт.
Обрачун по комаду.
Транспорт, монтажа, демонтажа, закуп и
одвоз фасадне цевасте скеле.
Обрачун по м2 вертикалне пројекције.
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м2

2.020,00

УКУПНО: X ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

XI

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Општи опис
Молерско-фарбарски радови се морају
извести стручно и квалитетно а у свему
према техничким
условима за извођење молерских радова
(СРПС У.Ф2.013) и техничким условима
за извођење
фарбарских радова (СРПС У.Ф2.012).
Материјали
који се употребљавају за извођење
молерскофарбарских радова морају
одговарати захтевима
српских стандарда, којима се утврђује
њихов квалитет.
Сви материјали морају имати уверење о
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квалитету.

Материјали се могу употребљавати и
примењивати само на оним површинама
за које су према својим
физичко-хемијским и механичким
особинама и намењени.
Ако се у гарантном року појаве било
какве промене на радовима због лошег
квалитета, извођач о
свом трошку отклања недостатке,
уколико се покаже да су последица
неправилне уградње материјала,
а ако је доказано да је употребљени
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материјал неквалитетан, тада
одговорност сноси произвођач.
Извођење
Радови се морају извести стручно и
технички исправно, са свим предвиђеним
предрадњама и завршним
радовима, уколико у техничком опису
није ништа друго утврђено или накнадно
уговорено.
Готови, фабрички произведени
материјали морају се употребити према
упутству произвођача.
Премази морају чврсто да пријањају, да
одају уједначену површину, без трагова
четке или ваљка.
Боја мора бити уједначеног интензитета
(без мрља).
Покривни премази морају потпуно да
покривају подлогу.
Све остало у вези извођења мора се
обавити у складу са стандардима и
техничким условима.
Обрачун и мерење количина
Обрачун се врши по 1 м² површине, са
мерењем стварно извршених радова.
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1.

Набавка материјала, транспорт и бојење
зидова и плафона дисперзивном до
постизања равномерног тона по избору
инвеститора.
Пре бојења зидова и плафона скинути
постојећу боје и извршити све потребне
поправке површина полификсом.
Све ново малтерисане површине зидова
пре бојења обрадити полификсом глет
масом у два до три слоја све док се не
добије потпуно равна и глатка површина.
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције

м2
2.

5.046,49

Набавка материјала, транспорт и бојење
ограда степеништа и тераса са
претходним скидањем старе боје бојом за
метал у тону по избору Корисника
комплет са свим потребним
предрадњама.
Пре бојења ограде антикорозивно
заштитити основном бојом у два премаза.
Обрачун по м2 изведене позиције

м2

55,21
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3.

Набавка материјала, транспорт и бојење
радијатор и цеви ватроотпорном бојом у
тону по избору Корисника са свим
потребним предрадњама.
а) Радијатори
Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
м2
1.489,41
б) цеви
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције
Укупно поз. 3б.

м1

408,00

УКУПНО: XI МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

XII

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Општи

опис
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Извођење свих позиција изолатерских
радова извршити стручно, квалитетно и у
свему према важећим
прописима, а према детаљном опису у
погодбеној документацији.
Изолатерски радови могу се извршити
само са стручном радном снагом
специјализованом за ту
врсту послова, са одговарајућим алатом и
са материјалом који у свему одговара
техничким прописима,
нормативима и стандардима.
Ови радови се могу урадити и према
детаљима извођача уколико их
инвеститор, главни пројектант
и наручилац прихвати као боље решење.
Сходно датој алтернативи условљава се
посебна обавеза специјализованог
извођача свих изолатерских
радова на равним крововима да:
* изолатерски радови морају бити
изведени у свему према исправним
детаљима, у складу са важећим
прописима, упутствима и исправним
начином рада,

Страна 186

* сви грађевински или занатски радови
који претходе изолатерским радовима
или могу својим извођењем
оштетити изолацију морају се извршити
пре ових и то према предвиђеном
редоследу,
* пре почетка извођења изолатерских
радова мора се проверити и констатовати
исправност већ извршених
грађевинско - занатских радова који би
могли утицати на квалитет и трајност
изолатерских радова,
* допремљени материјал мора бити
исправан, без оштећења или умањеног
квалитета иначе се несме
уградити
Извођење изолатерских радова мора бити
тако да поједини делови и слојеви
изолације у потпуности
одговарају својој намени, квалитету и
дуготрајнојности.
Накнадним радовима сматраће се они
радови за које наручилац буде издао
писмени налог.
Изолациона заштита не сме се полагати
на бетонске подлоге ако процес везивања
није завршен.
Припрема подлоге мора бити извршена у
потпуности, нарочито да чишћење буде
детаљно, све
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честице прашине уклоњене, евентуалне
мрље од масти, уља, киселина
одстрањене хемијским путем
и испране водом.
У време почетка извођења изолатерских
радова подлога мора бити сува.
Уградња битуменских трака, извођење
преклопа, начин наношења и дебљина
врућих намаза
као и број слојева обавезно извести
према пројекту и опису, а све детаље који
се односе на
пароотпариваче, дилатационе траке,
завршетке холкела и њиова димензија
обавезно се раде према
детаљима и упутствима без икаквих
одступања.
Све битуменске траке морају имати
декларисану количину битумена и
тежину улошка по м2 површине.
За хидроизолацију крова и свих спољних
површина (дихтовање пролаза и уласка
инсталационих цеви
у објекту) употребити материјале за које
је атестом доказана могућност
коришћења од -18 до +35 Ц.
Сви радови на равним крововима извести
према важећим прописима и усвојеној
документацији и детаљима.
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На месту продора зидова, надзидака,
решетки, сливника, вентилационих
канала и цеви, олика, дилатација,
извести правилну обраду хидроизолације
према приложеним детаљима.
Армирано-бетонска конструкција преко
које ће се изводити изолациони радови,
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мара бити сува и добро
очишћена и прво се мора премазати
хладном битуменском емулзијом.
Такође извођач је дужан да достави све
узорке на испитивање, као и атесте о
квалитету и пробама
Завода за испитивање грађевинског
материјала овлашћеног на територији РС.
Холкели се обрађују заједно са
изолацијом, морају бити добро
залепљени за подлогу, сем на
местима предвиђеним за отпаривање.
Основни премази са материјалима на
бази органских растварача изводи се на
температури преко
+5˚ Ц, а на бази емулзија на температури
преко +10˚ Ц.
Пре израде заштитног слоја
хидроизолација се не сме оптерећивати
нити се смеју изводити остали
грађевинско-занатски радови.
Израда кровне хидроизолације мора бити
поверена специјалистичкој фирми
овлашћеној за ову врсту
радова која ће за све хидроизолатерске
радове дати извођачку гаранцију на
материјале и детаље.
Извођач је дужан да прибави тражене
атесте овлашћених института РС и
достави на оверу
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пројектанту детаље изолације које ће
уграђивати.
Термоизолациони материјали морају
имати декларисани коефицијент топлотне
проводљивости,
Одговарајућу чврстоћу на притисак,
постојаност на високе температуре и
атмосферке утицаје,
одговарајућу количину влаге (сувоћу),
Полистирол (стиропор) мора да има
запреминску масу већу од 20кг/м3, да
буде самогасив
и одлежао најмање 90 дана, не сме
упијати воду, уграђује се у конструкцију
где не делују трајно
температуре веће од 60˚ Ц или
краткотрајно, при уграђивању 140˚ Ц.
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Рачунати коефицијенти топлотне
проводљивости су за полистирол
λ=0.041W/мК.
Минерална вуна се израђује у виду
тврдих, полутврдих и меких плоча,
различите запреминске тежине.
На објекту су примењене за зидове и
изолације на плафону плоче тежине
100кг/м³, а за пливајуће
подове и изолације пода на тлу
Јединична цена обухвата вредност
транспорта, материјала, алата, горива,
чишћење свих подлога,
рад и радна снага, заштита градилишта,
чишћење и предаја завршних радова.
Такође јединична цена обухвата све
трошкове специјализованих Института за
испитивање материјала
око прибављања доказа квалитета
употребљених материјала.

Страна 193

1.

Набавка материјала, транспорт и израда
хоризонталне хидроизолације тераса.
Хидроизолацију повити уз обимне зидове
х= 25 см.
Пре израде изолације поред зидова
урадити залучени холкер од цементног
малтера х= 5см. Цена холкера је
урачуната у јединичну цену позиције.
а) Термоизолација
* парна брана СИКА Сарнавап 500Е или
еквивалент
* стyродур д= 4 см
б) Слој за пад
* перлит бетон мин 3 см
в) Изолација
* хладан премаз битулитом А
* Врућ премаз битуменом "МБХ"
* Кондорфлеx В-4 или еквивалент
заварен за подлогу
* Врућ премаз битуменом "МБХ"
г) Заштита хидроизолације
* цементна кошуљица 4,0 см
Обрачун по м2 развијене површине.
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2.

м2

181,05

м2

75,26

Набавка материјала, транспорт и израда
хоризонталне хидроизолације
непроходних кровова у следећим
слојевима:
а) Слој за пад
* перлит бетон мин 3,0 см
б) Хидроизолација
*Сикаплан 18 Д или еквивалент
Хидроизолацију повити уз обимне зидове
за 30 см.

Пре израде изолације поред зидова
урадити залучени холкер од цементног
малтера х= 5см. Цена холкера је
урачуната у јединичну цену позиције.
Обрачун по м2 развијене површине
комплет изведене позиције
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3.

Набавка материјала, транспорт и
поправка хидроизолације подова
приземља преко инсталационих канала
после замене цеви водоводне инсталације
са три премаза Полиазбитола (или
еквивалент) са две ПВЦ мрежице.
102,00

Обрачун по м2 комплет изведене
позиције
м2

УКУПНО: XII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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1.

РАЗНИ РАДОВИ
Набавка материјала, транспорт, и израда
спуштених плафона у санитарним
блоковима плафона од влагоотпорних
гипсаних плоча типа "Ригипс" или
еквивалент д= 12,5 мм на одговарајућој
металној подконструкцији са
бандажирањем спојница.
Обрачун по м2 изведене позиције

м2

97,00
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2.

Набавка материјала, транспорт и
поправка постојеће облоге плафона на
терасама од ламперије са премазом
заштитним средством ("Садолин" - ом
или еквивалентом у тону по избору
Корисника) и мат лаком.
Обрачун по м2 изведене позиције
м2
280,17

3.

Набавка материјала, транспорт и
затварање плафона на месту скинутих
механизама "Соломатик" ролетни
ламперијом на одговарајућој
подконструкцији
Обрачун по м1 комплет изведене
позиције

4.

м1

62,32

м1

156,00

Демонтажа постојећих и израда и
монтажа новихмаски за радијаторе ради
бојења радијатора и цеви централног
грејања
Обрачун по комаду комплет изведене
позиције

5.

Изношење намештаја из просторија које
се адаптирају.
Намештај депоновати у оквиру објекта и
по завршетку радова исти вратити.
Обрачун по м2.
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м2
6.

1.800,00

Дезо баријера испред улаза у кухињу.
За армирано бет. плочу анкеровати
анкерима угаонике Л 50/80/5мм за
постављање дезо баријере.
Дезо барујеру урадити у раму од
кутијастих профила 40/70/4мм са облогом
од никлованог лима формирајући
посуду, која се вари на одређеном
размаку.
Преко кутија наварити оквир од флах
гвожђа формирајући покривни рам дезо
баријере.
Све завршно обрадити никловањем.
Рам од угаоника убетонираних у арм.
бет, плочу механичким и хемијским
путем очистити од корозије , бојити
минијум бојом и емајл лаком два пута.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт
и рад.
Обрачун по ком.
димензија 76/37цм

ком
1,00
7.

Демонтажа постојећих вентилационих
канала и делова клима коморе у
просторији изнад кухиње и њихово
одвођење на локацију коју одреди
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инвеститор.

Ценом је обухваћен материјал, транспорт
и рад.
Обрачун паушално.

пауш.
8.

Скидаое грпмпбранске инсталације и
оенп привременп деппнпваое у кругу
градилишта. У ставку укључити ппнпвну
мпнтажу инсталације и лепљеое гумених
ппдлпшки на днп бетпнских нпсача и
прибављаое атеста .

m

1,00
140,00

УКУПНО: XIII РАЗНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Р.Б
.

ВРСТА РАДОВА

I

РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

II

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

III

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

IV

ПВЦ СТОЛАРИЈА

ЦЕНА
МАТЕРИЈАЛ
А
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ЦЕНА
РАДА

УКУПНА
ЦЕНА

V

АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА

VI

ПРОТИВПОЖАРНА БРАВАРИЈА

VII

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

VIII

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IX

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

X

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

XI

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

XII

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

XIII

РАЗНИ РАДОВИ

СВЕГА:
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ОБРАЗАЦ 10б
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРО РАДОВА - ЈАКА И СЛАБА СТРУЈА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВРТИЋА "ЗВОНЧИЋИ" у
улици ЈУРИЈА ГАГАРИНА 215,

Ред.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Кпличина

бр.

А.

ДЕМПНТАЖА

1.

Демпнтажа развпдних прмана кпмплет са
развезиваоем и вађеоем из зида и
предаја инвеститпру.

кпм.

5,00

кпм.

341,00

кпм.

74,00

кпм.

68,00

паушалнп

1,00

Јединична
цена
материјала

вађеоем из зида и предаја инвеститпру.
2.

Демпнтажа расветних тела са плафпна и
зида и предаја инвеститпру.
вађеоем из зида и предаја инвеститпру.

3.

Демпнтажа прекидача предаја
инвеститпру.
вађеоем из зида и предаја инвеститпру.

4.

Демпнтажа утичница предаја инвеститпру.
вађеоем из зида и предаја инвеститпру.

5.

Демпнтажа каблпва где гпд је тп мпгуће и
блиндираое крајева каблпва кпји пстају у
зиду. вађеоем из зида и предаја
инвеститпру
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Јединична
цена рада

Свега пп
јединици
мере

Укупнп
Материјал

Укупнп рад

УКУПНО

УКУПНП - А
Б
1.а

1.б

РАЗВПДНИ ПРМАНИ
Главни мерни прман МРО, назидни,
степена заштите ИП43, типске израде,
према услпвима ЕДБ. У МРО се пренпси
ппстпјећа мерна група и пратећпм
следећпм ппремпм:
- гребенасти прекидач 400А,500В

кпм

1,00

- струјни редуктпри 200/5А

кпм

3,00

- мултифункципналнп брпјилп ел.енергије
5А

кпм

1,00

- Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал

кпмплет

1,00

- кпмпакт прекидач 400А,500В са пкидачем

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 4А

кпм

2,00

- трппплни раставни псигурач 250/125А

кпм

1,00

- трппплни раставни псигурач 160/50А

кпм

4,00

- трппплни раставни псигурач 160/25А

кпм

2,00

- пдвпдник пренаппна 20/40кА

кпм

1,00

- тастер хит, искључеоа 4А

кпм

1,00

кпмплет

1,00

Главни развпдни прман ГРО, назидни,
степена заштите ИП43 са уграђенпм
следећпм ппремпм:

-Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал
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2

Развпдни прман РО-П.1, уградни, степена
заштите ИП43 и уграђенпм следећпм
ппремпм:
- кпмпакт прекидач 50А, 500В

кпм

1,00

- двппплни аутпматски прекидач

кпм

6,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 4А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 6А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 10А

кпм

12,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

12,00

- трппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

2,00

- прекидач (0-1) 10А, 230 В

кпм

6,00

- тастер хит, искључеоа 4А

кпм

1,00

кпмплет

1,00

- кпмпакт прекидач 50А, 500В са пкидачем

кпм

1,00

- двппплни аутпматски прекидач

кпм

6,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 4А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 6А

кпм

1,00

ФИД-16А,30мА

-Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал
3

Развпдни прман РО-П.2, уградни, степена
заштите ИП43 и уграђенпм следећпм
ппремпм:

ФИД-16А,30мА
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- једнппплни аутпматски прекидач Б 10А

кпм

12,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

10,00

- трппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

2,00

- прекидач (0-1) 10А, 230 В

кпм

6,00

- тастер хит, искључеоа 4А

кпм

1,00

кпмплет

1,00

- кпмпакт прекидач 50А, 500В са пкидачем

кпм

1,00

- двппплни аутпматски прекидач

кпм

6,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 4А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 6А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 10А

кпм

10,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

9,00

- трппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

2,00

- прекидач (0-1) 10А, 230 В

кпм

6,00

- тастер хит, искључеоа 4А

кпм

1,00

кпмплет

1,00

-Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал
4

Развпдни прман РО-1.1, уградни, степена
заштите ИП43 и уграђенпм следећпм
ппремпм:

ФИД-16А,30мА

-Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал
5

Развпдни прман РО-1.2, уградни, степена
заштите ИП43 и уграђенпм следећпм
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ппремпм:
- кпмпакт прекидач 50А, 500В са пкидачем

кпм

1,00

- двппплни аутпматски прекидач

кпм

6,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 4А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 6А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 10А

кпм

10,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

9,00

- трппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

2,00

- прекидач (0-1) 10А, 230 В

кпм

6,00

- тастер хит, искључеоа 4А

кпм

1,00

кпмплет

1,00

- кпмпакт прекидач 80А, 500В (0-1) са
пкидачем

кпм

1,00

- двппплни аутпматски прекидач

кпм

6,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 4А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 6А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 10А

кпм

4,00

ФИД-16А,30мА

-Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал
6

Развпдни прман РО-КУХ, уградни, степена
заштите ИП43 и уграђенпм следећпм
ппремпм:

ФИД-16А,30мА
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- једнппплни аутпматски прекидач Б 16А

кпм

9,00

- четвпрппплни аутпматски прекидач

кпм

6,00

кпм

2,00

- прекидач (0-1) 40А, 400 В

кпм

2,00

- прекидач (0-1) 25А, 230 В

кпм

2,00

- тастер хит, искључеоа 4А

кпм

1,00

кпмплет

1,00

- кпмпакт прекидач 63А, 500В са пкидачем

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 4А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 6А

кпм

1,00

- једнппплни аутпматски прекидач Б 10А

кпм

2,00

- двппплни аутпматски прекидач

кпм

3,00

кпм

6,00

кпм

2,00

ФИД-16А,100мА
- четвпрппплни аутпматски прекидач
ФИД-32А,100мА

-Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал
7

Развпдни прман РО-ПЕР, уградни, степена
заштите ИП43 и уграђенпм следећпм
ппремпм:

ФИД-16А,30мА
- четвпрппплни аутпматски прекидач
ФИД-16А,100мА
- четвпрппплни аутпматски прекидач
ФИД-25А,100мА
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- прекидач (0-1) 40А, 400 В

кпм

2,00

- тастер хит, искључеоа 4А

кпм

1,00

кпмплет

1,00

кпм

12,00

кпм

7,00

кпм

1,00

кпм

2,00

-Цу сабирнице и пстали непецифицирани
материјал
УКУПНП - Б.2
Ц

ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА И ПРИКЉУЧНИХ
МЕСТА

1

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y
3x2.5мм2 делимичнп на пбујмице, а
делимичнп у зид ппд малтер за израду
инсталаципнпг места "шукп" мпнпфазних
утичница
Прпсечна дужина кабла изнпси 10 м.

2

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y
3x2.5мм2 на зид исппд малтера, за израду
инсталаципнпг места климатизера.
Прпсечна дужина кабла изнпси 20 м.

3

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 5x6
мм2 у перфприране нпсаче каблпва за
израду инсталаципнпг места централнпг
бпјлера
Прпсечна дужина кабла изнпси 15 м.

4

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 5x6
мм2 делимичнп у зид ппд малтер, а
делимичнп у цеви у ппду за пптрпшаче у
кухиои и перипници
Прпсечна дужина кабла изнпси 10 м.
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5

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 5x4
мм2 делимичнп у зид ппд малтер, а
делимичнп у цеви у ппду за пптрпшаче у
кухиои и перипници.
Прпсечна дужина кабла изнпси 10 м.

6

3,00

кпм

12,00

м

150,00

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 3x2.5
мм2 у зид ппд малтер за израду
инсталаципнпг места мпнпфазне утичнице
у кухиои.
Прпсечна дужина кабла изнпси 12 м.

7

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 3x2.5
мм2 у зид ппд малтер за израду
инсталаципнпг места напајаоа грејача
плука.

8

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 4x1.5
мм2 у перфприране нпсаче каблпва за
израду инсталаципнпг места пумпи у
ппдстаници.
Прпсечна дужина кабла изнпси 10 м.

9

кпм

кпм

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 4x1.5
мм2 у перфприране нпсаче каблпва за
израду инсталаципнпг места термпстата
централнпг бпјлера у ппдстаници.
Прпсечна дужина кабла изнпси 8 м.

кпм

10

Исппрука и мпнтажа "шукп" мпнпфазне
прикључнице за у зид 16А, 250В
(сигурнпсне)

кпм

32,00

11

Исппрука и мпнтажа "шукп" мпнпфазне
дупле прикључнице за у зид 16А, 250В
(сигурнпсне)

кпм

44,00
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12

Исппрука и мпнтажа "шукп" мпнпфазне ОГ
прикључнице за мпнтажу на зид 16А, 250В,
ИП45

кпм

26,00

13

Исппрука и мпнтажа трпфазне ОГ
прикључнице 16А, 400В

кпм

4,00

кпм

419,00

Прпсечна дужина кабла изнпси 10 м.

кпм

32,00

3

Исппрука и мпнтажа пбичнпг прекидача за
мпнтажу у зид 10А, 250В

кпм

52,00

4

Исппрука и мпнтажа серијскпг прекидача
за мпнтажу у зид 10А, 250В

кпм

16,00

5

Исппрука и мпнтажа изменичнпг
прекидача за мпнтажу у зид 10А, 250В

кпм

18,00

6

Исппрука и мпнтажа пбичнпг прекидача у
впдпнепрппуснпј заштити 10А,250В

кпм

5,00

7

Исппрука и мпнтажа светиљки пзначених
брпјевима на цртежима
кпм

3,00

УКУПНП Ц
Д

ИНСТАЛАЦИЈА ПСВЕТЉЕОА

1

Исппрука и пплагаое кабла Н2XХ-Y 2.3 и
4.5 мм2 на зид исппд малтера за израду
инсталаципнпг места расвете
Прпсечна дужина кабла изнпси 8 м.

2

Исппрука и пплагаоа кабла Н2XХ-Y 3x1.5
мм2 на зид исппд малтера за израду
инсталаципнпг места паничне расвете.

Тип С1 - зидна светиљка са жарнпм нитипд
60W
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Тип С2 - флуп светиљка 2x36W за мпнтажу
на плафпн, ИП65

кпм

68,00

Тип С3 - флуп светиљка 2x18W за мпнтажу
на плафпн, ИП65

кпм

8,00

Тип С4 - флуп светиљка 4x18W са сјајним
растерпм

кпм

182,00

Тип С5 - флуп светиљка 2x18W са сјајним
растерпм

кпм

32,00

Тип С6 - флуп светиљка 2x36W са сјајним
растерпм

кпм

98,00

Тип С7 - кпмпакт флуп светиљка 2x26W за
мпнтажу на плафпн

кпм

12,00

Тип С8 - светиљка за мпнтажу на плафпн са
грлпм Е27 и сијалицпм пд 60W

кпм

6,00

Тип С9 - флуп светиљка 1x18W за мпнтажу
на зид (мпкри чвпр)

кпм

16,00

Тип С10 - светиљка прптивпаничнпг
псветљеоа 1x8W са уграђеним
исправљачем и НиЦд батеријама за 3 сата
рада у трајнпм сппју

кпм

32,00

Тип С11 - светиљка за мпнтажу на плафпн
са 2 грла Е27 и сијалицпм пд 75W

кпм

6,00

м

13,00

УКУПНП Д
Е

НПСАЧИ КАБЛПВА И ЦЕВИ

1

Исппрука и мпнтажа перфприраних нпсача
каблпва са ппремпм за мпнтажу и псталпм
ппремпм и тп ширине :
- ПНК 100
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- ПНК 200
2

м

5,00

Исппрука ПВЦ цеви и оихпвп ппстављаое.
Цеви служе за прпвлачеое каблпва
-

16 мм

м

250,00

-

23 мм

м

150,00

УКУПНП Е
Ф.

ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕОА
ППТЕНЦИЈАЛА

1.

Исппрука материјала и израда сппја впда
за уземљеое на металне цеви и цевпвпде
упптребпм пбујмица (СРПС Н.Б4.915)
пдгпварајућег пречника или прављеоем
пбујмица пд ппцинкпване траке.

2.

Исппрука впдпва за изједначаваое
пптенцијала изведени прпвпдницима
ПП00-Y, 1x16 мм2 ппвезани на
пдгпварајући начин на металну
кпнструкцију.Впдпви се затим ппвезују на
сабирницу најближе СИП или заштитне
сабирнице табле.
вађеоем из зида и предаја инвеститпру.

3.

Исппрука материјала и међуспбнп
галванскп ппвезиваое и уземљеое свих
металних делпва у мпкрим чвпрпвима,
изведенп прпвпдникпм ПП00-Y 1x4 мм2,
ппвезанп на сабирницу за изједначеое
пптенцијала (ПС). Прпсечна дужина пп
мпкрпм чвпру је 35 м и укључује сав
пптребан материјал и извпђеое пптребних
радпва и даје се пп мпкрпм чвпру.

кпм.

8,00

м

25,00

кпм.

12,00
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4.

Исппрука и уградоа у мпкрим чвпрпвима
(ПС) са сабирницама за изједначеое
пптенцијала, кпмплет са ппвезиваоем.

кпм.

12,00

5.

Исппрука и мпнтажа шине за изједначеое
пптенцијала израђене пд Цу 30x5 мм.

кпм.

1,00

вађеоем из зида и предаја инвеститпру.
6.

Исппрука и пплагаое впда П 20x3 мм СРПС
Н.Б4.901Ч на нпсаче траке СРПС Н.Б4.925
(прстен уземљеоа у прпстприји
ппдстанице).
вађеоем из зида и предаја инвеститпру.

7.

Исппрука и мпнтажа укрснпг кпмада СРПС
Н.Б4.936/ИИИ.

м

12,00
6,00

кпм.

вађеоем из зида и предаја инвеститпру.
8.

Исппрука материјала и израда сппја
металних маса са тракпм ппмпћу завртоа
М8 мм са ппдлпшкпм и наврткпм.

кпм.

10,00

пауш

1,00

вађеоем из зида и предаја инвеститпру.
УКУПНП Ф
Г.

ППСЕБНИ ТРПШКПВИ ИНВЕСТИТПРА

1

Преглед и испитиваое свих електричних
инсталација јаке струје, даваое атеста и
гарантних листпва и пуштаое у рад.

2

Прпверу изведене ел.инсталације
извршити прегледпм схпднп чланпвима
189, 190, 191 и 192 Правилника п
техничким нпрмативима за ел.инсталације
нискпг наппна. Испитиваое ел.инсталације
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се извпди мереоем:
-

Непрекиднпсти заштитнпг прпвпдника и
прпвпдника главнпг и дпдатнпг
изједначаваоа пптенцијала ( члан 194 )

-

Отппрнпст изплације електричне
инсталације ( члан 195 )

-

Прпвера услпва заштите аутпматским
искључеоем напајаоа, кап мере заштите
пд индиректнпг дпдира схпднп члану 197 у
ф-ји изабранпг система заштите

-

Прпвера исправнпсти галванских веза
између металних делпва у кптларници кап
дпказ да је извршенп дпдатнп
изједначаваое пптенцијала .

-

За наведена мереоа и испитиваоа
пбавезан је и атест пвлашћене
прганизације.

пауш

1,00

3

Израда прпјекта изведенпг стаоа.

кпм

1,00

УКУПНП I
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРП РАДПВА ЈАКА СТРУЈА
А

ДЕМПНТАЖА

Б

РАЗВПДНИ ПРАМАРИ

Ц

ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА И ПРИКЉУЧНИХ
МЕСТА

Д

ИНСТАЛАЦИЈА ПСВЕТЉЕОА

Е

НПСАЧИ КАБЛПВА И ЦЕВИ
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Ф

ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕОА
ППТЕНЦИЈАЛА

Г

ППСЕБНИ ТРПШКПВИ ИНВЕСТИТПРА
УКУПНП

Бр.

ППИС ППЗИЦИЈА

Ј.М.

Кпличина

(А)

ИНСТАЛАЦИЈА АУДИП ИНТЕРФПНА

А.1.

Исппрука и мпнтажа развпдне табле RO
израђене сампгасиве пластичне масе за
мпнтажу у зид, типске фабричке
прпизвпдое , 4P, у заштити IP-40 са
уграђенпм следећпм ппремпм :- Наппјна
јединица BVS20 SG кпм. I - DIN шина, клем
лајсне пстали ситан материјал за
кпмплетираое истпг кпм. 1

koм.

3.00

A.2.

Исппрука и мпнтажа сппљнпг панелаппзивна станица са 2 ппзивних тастера са
натписним плпчицама , микрпфпнпм и
звучнпм кпмбинацијпм типа PUK 10/2 ЕN за
мпнтажу у зид.

koм.

3.00

A.3

Исппрука и мпнтажа аудип интерфпнскпг
телефпна , типа ТТ S25 - RVV са кућиштем
пд термппластичне масе, беле бпје ,
кпмплетнп са специјалнпм прикључнпм
плпчпм са клемама за мпнтажу на зид на
стандардну кутију , кпмплетнп са тастерпм
за птвараое ел- браве , тастерпм слпбпдне
намене и телефпнскпм слушалицпм.

koм.

5.00

A.4

Исппрука и мпнтажа кпмутатпра за
преппзнаваое места ппзива .

koм.

2.00

Јединична
цена
материјала
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Јединична
цена рада

Свега пп
јединици
мере

Укупнп
материјал

Укупнп рад

УКУПНО

A.5

Исппрука и мпнтажа електричне браве за
наппн 8-12V; АC типа МCМ.

koм.

3.00

A.6

Исппрука и мпнтажа тастера за птвараое
врата.

koм.

3.00

A.7

Временски релеј за уградоу у интерфпнске
телефпне ради пствареоа дпдатне звучне
или светлпсне сигнализације при
ппзиваоу, прекида 24V DC/ 2A

koм.

3.00

A.8

Дпдатна светлпсна сигнализација при
ппзиваоу 24V DC/дп 40W

koм.

6.00

A.9

Дпдатна светлпсна сигнализација при
ппзиваоу 24V DC/дп 30W

koм.

6.00

A.10

Исппрука и мпнтажа развпдне кутије
100х100мм.

koм.

8.00

A.11

Исппрука и увлачеое кабла JN(Sт)H 1х2х0,8
мм у већ пплпжене PVC цеви

м.

30.00

A.12

Исппрука и увлачеое кабла ЈN(Sт)H
5х2х0,8мм у већ пплпжене PVC цеви

м.

110.00

A.13

Исппрука и уградоа безхалпгених PVC цеви
0,16мм на зид ппд малтер.

м.

110.00

А.14

Завршна електрична мереоа, издаваое
атеста, израда техничке дпкументације
изведенпг стаоа и пуштаое у рад.
Укупно(1.)

паушал

1.00

Р.С.Д
ППИС ППЗИЦИЈА

Ј.М.

Кпличина

Јединична
цена
материјала
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Јединична
цена рада

Свега пп
јединици
мере

Укупнп
материјал

Укупнп рад

УКУПНО

(Б)

ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНПГ КАБЛИРАОА
Наппмена: Прпјектпм је предвиђена инсталација каблпва, пасивне и делпм активне ппреме пптребне за правилан рад рачунарске и телефпнске мреже.
Димензипнисаое и избпр дпдатне активне ппреме(рутери у рек. прману , firewall gateway и спрега за телефпнску централу ) зависе пд пптреба кприсника
прпстпра.

Б.1

Исппрука, мпнтажа и ппвезиваое прмана
кпнцентрације за смештај ппреме
интегрисанп рачунарске мреже са
рекпм(15HU). Орман је за мпнтажу на зид и
треба да задпвљи висину пд 42U, ширину
19'' и дубину минимум 600мм. Орман
треба да има врата и да ппседује птвпре за
вентилацију ппреме, електричну наппјну
шину (развпдни панел са 6 утичница и
прекидачем ), активну јединицу за
хлађеое (вентилатпр панел са 1
вентилатпрпм) и непнску лампу за
мпнтажу у рек.

koм.

1.00

Б.2

Исппрука и мпнтажа и ппвезиваое
прикључнпг patch панела , 24-ппртни, за
мпнтажу у 19'' рек, 24хRЈ45 cat 6

koм.

2.00

Б.3

Исппрука и мпнтажа 1 ппвезиваое voice
patch панела , 19''/1U са 25RJ45 cat 3
телефпнске /ISDN инсталације

koм.

1.00

Б.4

Исппрука и мпнтажа patch guide за увпд и
ранжираое каблпва, за мпнтажу у рек 19''
висине 1НU

koм.

5.00

Б.5

Набавка, уградоа и ппвезиваое 19'' панела
SWITCH 10/100/1000 категприје 6, са 24
ппрта типа RJ 45 .Обрачун пп кпмплет
панелу са свим кпнектприма и
ппвезиваоем.

koм.

1.00

Б.6

Исппрука и мпнтажа двпструке рачунарске
прикључнице RJ 45, FAT cат 6, са 2хRJ45,
ппд углпм или равна. Прикључница је

koм.

14.00
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предвиђена за уградоу у мпдуларну кутију
у зид.
Б.7

Исппрука и мпнтажа једнпструке
рачунарске прикључнице RJ 45, FAT cат 6,
са 1хRJ45, ппд углпм или равна.
Прикључница је предвиђена за уградоу у
мпдуларну кутију у зид.

Б.8

Исппрука и пплагаое FTP wall кабла(
4х2х0,5) cat.6.

м.

1,400.00

Б.9

Исппрука и пплагаое кабла TI DSL(60)58 GE
6х2х0.6мм пд ITO дп река.

м.

25.00

Б.10

Исппрука и уградоа безхалпгених PVC цеви
0.16 мм на зид.

м.

700.00

Б.11

Исппрука и мпнтажа дигиталне телефпнске
централе КХ-ТDA 30 CE Panasonic у
кпнфигурацији:

кпмпл.

koм.

13.00

1.00

УЛАЗ:
- базни ISDN кпм 2 (4 ДИГИТАЛНЕ ЛИНИЈЕ)
- АНАЛОГНА ТЕЛ ЛИНИЈА кпм.4
ИЗЛАЗ:
-ДИГИТАЛНИХ 8+8 , АНАЛОГНИХ 4+8
- мпгућнпст ппвезиваоа IP телефпна
- DISA систем ( директнп бираое лпкала)
-GSM-getway
- гпвпрне ппруке и сл.
Обавезнп прпграмираое и инсталираое пд
стране пвлашћених и стручних пспба -
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лиценцираних инсталтера.
Б.12

Исппрука и уградоа системскпг
телефпнскпг апарата тип КХ- 7730 CЕ

koм.

1.00

Б.13

Исппрука и уградоа дигиталнпг
телефпнскпг апарата КХТ- 7665C

koм.

8.00

Б.14

Исппрука и уградоа аналпгнпг телефпнскпг
апарата Panasonic или сличан пп избпру
инвеститпра

koм.

2.00

Б.15

Завршна електрична мереоа, издаваое
атеста, израда техничке дпкументације
изведенпг стаоа и пуштаое у рад.

паушал

1.00

Укупно(2.)

Р.С.Д.

ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕП НАДЗПРА
Ц.1

Исппрука, мпнтажа, ппвезиваое
вишеканалнпг дигиталнпг
видепрекпрдера-мултиплехер SVR-1650
Samsung или сличан са 16 улазних канала,
капацитет диска 2501 GB и мпгућнпшћу
прпширеоа HDD мемприје. Уређај
ппседује уграђен DVD - RW. Мпгућнпст
претраге снимљенпг материјала пп
времену или аларму. DVR се смешта у
заједнички рек прман.

koм.

1.00

Ц.2

Исппрука, мпнтажа и ппвезиваое
прпфесипнал Security LCD мпнитпра 19''
резплуције 1280х1024, 75Hz , 16,7 милипна
бпја, кпнтраст 700:1 , време пдзива 8мs,
видеп улази: BNC ; 1 стереп аудип улаз.
Мпнитпр сличан типу STM-19LV Samsung
или сличан.

koм.

1.00

Ц.3

Исппрука, мпнтажа и ппвезиваое day/night
кплпр камере тип SDC-415PH, 1,3'' супер

koм.

15.00
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HDD CCD, виспке резплуције 530 ТV линија.
Минимални захтевани нивп псветљаваја
0,3 lux / F 1.2(sens-up). Наппн напајаоа
230V . Камера ппседује SSNR (пn/пf) 4
прпграмабилне зпне), уграђену
хпризпнталну инверзију слике и баланс
белпг.

Ц.4

Исппрука и мпнтажа вприфпкал пбјектива
1/3'', f=2.8- 10мм, DC, тип SLA-2810D
Samsung.

koм.

15.00

Ц.5

Исппрука , мпнтажа климатизпванпг
кућишта за сппљашоу мпнтажу у IP66
заштити VIDEOTEC VERSO HPV42К1АООО

koм.

1.00

Ц.6

Исппрука и пплагаое кабла RG59/HF у PVC
цеви 0.16мм на зид .

м.

600.00

Ц.7

Исппрука и пплагаое кабла N2ХН-Y 3х1,5
2
мм за напајаое камера .

м.

200.00

C.8

Исппрука и пплагаое безхалпгених PVC
цеви 0.16мм на зид.

м.

700.00

Ц.9

Завршна електрична мереоа, издаваое
атеста, израда техничке дпкументације
изведенпг стаоа и пуштаое у рад.

паушал

Укупно (3.)

1.00

Р.С.Д.

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ РТВ СИГНАЛА (КДС)
Наппмена: - Прикључак пбјекта на сппљу мрежу није пбухваћен пвим предмерпм већ предмерпм у прпјекту прпвиднпг кабла.
Д.1

Исппрука и пплагаое 2х PE цеви 040мм пд
прмана KDS дп излаза из пбјекта.

Д.2

Дим 600х500х200 мм, типа DSA 800/02 ,

м.

15.00

koм.

1.00
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KDS (пријемнпг ппјачивачкпг места) у
прману израђенпг пд два пута декапиранпг
лима пфарбан лак бпјпм на вратима ,
бравпм и кључем са уграђенпм ппремпм и
тп: Дистрибутивни ппјачивач сл. типу HPV
38/65 ''SPAUN'' кпмплет са ситним
прибпрпм за кпмплетираое и ппвезиваое
уређаја.
Д.3

Исппрука и пплагаое кабла PP00-У 1х16
2
мм за уземљеое КDS прмана са
ппвезиваоем на пба краја.

Д.4

м.

10.00

Исппрука и мпнтажа ТV разделне кутије са
2 гране(пдвпднп слабљеое 2х8dB), за
фрекв. ппсег 47-862 Мhz са 1 улазпм и 2
излаза , каскадибилан и F кпнектприма,
велика изплација и ппвратнп слабљеое ,
SMD технплпгија у кпмпактнпм кућишту
Теleves или еквивалентан

koм.

8.00

Д.5

Исппрука и мпнтажа завршне
утичнице(мпдуларне) за мпнтажу у већ
ппстављене кутује.

koм.

120.00

Д.6

Исппрука и пплагаое кпаксијалнпг кабла
тип RG 59/HF у PVC цеви 0,16 мм.

м.

120.00

Д.7

Исппрука и пплагаое безхалпгених PVC
цеви 0,16 мм на зид ппд малтер

м.

1.00

Д.8

Завршна електрична мереоа, издаваое
атеста, израда техничке дпкументације
изведенпг стаоа и пуштаое у рад.

паушал

Укупно (4.)

Р.С.Д.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРП РАДПВА- СЛАБА СТРУЈА
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(А)

ИНСТАЛАЦИЈА АУДИП ИНТЕРФПНА

(Б)

ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНПГ КАБЛИРАОА

(Ц)

ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕП НАДЗПРА

(Д)

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ RTV
СИГНАЛА (KDS)
УКУПНП

Р.С.Д
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ОБРАЗАЦ 10в
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА - НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ
ОДРЖАВАЊУ ВРТИЋА "ЗВОНЧИЋИ" у улици ЈУРИЈА ГАГАРИНА 215,

ОПШТИ ОПИС
А.

УНУТРАШЊИ РАЗВОД ВОДОВОДА

Због дотрајалости и учесталих кварова на унутрашњох инсталацији водовода, потребно је извршити реконструкцију комплетне разводне мреже – водовода односно замену
потпуно новим инсталацијама.
Постојећа водоводна мрежа изведене је од челично поцинкованих цеви у инсталационим каналима испод коте приземља још давне 1978 године.
Увидом на лицу места уочена је дотрајалост - велика нагриженост цеви, и велика дневна потрошња воде (око 80 м3) што је несразмерно према броју санитарних објеката.
Овом реконструкцијом предвиђа се комплетна замена постојеће унутрашње санитарне водоводне мреже са новим цевима од ППР-а (Фусиотхерм - Фасеркомпозитне цеви)
тип СДР - 7.4 "Аqуатхерм".
Како старим основним пројектом из 1978 год није раздвојена хидрантска мрежа од санитарне мреже; према условима (ЈКП - Водовод и канализација), то је потребно урадити.
Ово изискује проширење постојећег водоводног шахта и уградњом још додатна (2) водомера )један за хидрантску и један за топлотну подстаницу.
Развод за унутреашњу хидрантску мрежу предвиђа се од челичних поцинкованих цеви и фитинга.
Сву разводну мрежу која се разводи у инсталационим каналима грејања - изоловати антикондезном изолацијом"К - Flex" СТ или еквивалент б= 9 мм.
ПРИПРЕМА ТОПЛЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ
Такође је потребно заменити постојећи електрични бојлер запремине В= 1000 лит, новим комбинованим бојлером савременије конструкције исте запремине (В= 1000 лит) са 2
измењивача топлоте и ЕТК-а котлом од 24 КW, опремљеног потребном арматуром, циркулационом пумпом, магнетним разбијачем каменца и мерним инструментима.
Испред сваке групе умиваоника за децу - односно тушева у санитарним чворовима, предвиђа се уграqдња мешача са термостатом пречника д= 20 мм, предвиђа се мешач
"Премик - цомпакт" за 2 - 10 корисника, произвођач "Делаб" Француска или еквивалент.
У сваком санитарном чвору предвиђа се центални вентил на хладној и топлој води.
После извршене монтаже инсталацију испитати на пробни притисак 1,5 x већи од радног.
По завршеној монтажи санитарних уређаја мрежу испрати, дезинфиковати и прибавити потврду о исправности воде за пиће.
Б.

УНУТРАШЊА (фекална)
КАНАЛИЗАЦИЈА

Унутрашња канализација; подељена је на (3) дела према начину извођења. Доњи хоризонтални развод канализације положен је испод коте приземља на просечној дубини од
1,80 м и изведен је од керамичких канализационих цеви и фазонских комада. Потребно је извшити снимање камером сваке деонице посебно и на основу снимака утврдити
ставрно стање канализације. Неисправне деонице (уколико то снимак покаже) заменити новим цевима. Вертикале и хоризонтални развод за И спрат изведени су од ливено
гвоздених канализационих цеви и фазонских комада са спојницама на (набијени оловом) који су доста кородирале и цури на спојевима. Ово реконатрукцијом предвиђа се
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замена канализационог вертикалног и хоризонталног развода (све изнад пода приземља). За ову врсту инсталација, предвиђене су ниско - шумне канализационе цеви од ППР-а
тип "Астолан" дб, произвођача "Wавин" или еквивалент.
Предвиђа се обавезна замена свих подних сливника савременијим сливницима са прихватном прирубницом за хидроизолацију (сливници ХЛ; "Виега", "Ацо - павасант" или
еквивалент.
Предвиђа се комплетна замена санитарних уређаја и санитарне арматуре: и то И класе домаће производње или сличних из увоза.
Предвиђа се уградња "Блатеx" - а тип БЛ - 5А или еквивалент уређаја за прање и дезинфекцију ноша основа I спрат "јаслице"

Бр.

ППИС ППЗИЦИЈА

Ј.М.

Кпличина

I.

ДЕМПНТАЖНИ РАДПВИ

А.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

1.

Демпнтажа дечијих WЦ шпља у кпмплету
са впдпкптлићем и испирнпм цеви

кпмп
л

22,00

2.

Демпнтажа дечијих умивапника пд
фајанса у кпмплету са стпјећпм батеријпм
и сифпнпм

кпм

37,00

3.

Демпнтажа WЦ шпље пд фајанса (за
пдрасле) у кпмплету са впдпкптлићем и
испирнпм цеви са WЦ даскпм

кпмп
л

7,00

4.

Демпнтажаумивапника (за пдрасле)
димензија 60 x40 см у кпмплету са
стпјећпм батеријпм и сифпнпм

кпмп
л

13,00

5.

Демпнтажа "трпкадера" у кпмплету са
зиднпм батеријпм и впдпкптрлићем

кпмп
л

9,00

6.

Демпнтажа дечијих када 120 x 70 см

кпм

3,00

7.

Демпнтажа челичних туш када 80 x 80 см

кпм

2,00

Јединична
цена
материјала
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Јединична
цена рада

Свега пп
јединици
мере

Укупнп
материјал

Укупнп рад

УКУПНО

у кпмплету са туш батеријпм
8.

Демпнтажа челичних лежећих када у
кпмплету са зиднпм батеријпм

кпм

1,00

9.

Демпнтажа ливенп гвпздених виндпбпна
у кпмплету са сифинпм и славинпм

кпм

3,00

10.

Демпнтажа кухиоске судппере
(нерђајући челик) у кпмплету са
зиднимбатеријама и сифпнпм
а) трпделне

кпм

2,00

б) двпделне

кпм

2,00

ц) једнпделне

кпм

4,00

Демпнтажа електричних вертикалних
бпјлера В= 80 лит "Дпм"

кпм

3,00

11.

СВЕГА:
Напомена: Демонтирану опрему предати Кориснику уз
записник о примопредаји
Б.

ДЕМПНТАЖА РАЗВПДА ФЕКАЛНЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Демпнтажа (развпда) фекалне
канализације (вертикале и хпризпнтале)
пд ливенп гвпздених канализаципних
цеви и фазпнских кпмада, кпмплет
развпд изнад кпте приземља, закључнп
са И спратпм.
У цену демпнтаже пбухваћена су сва
пптребна штемпваоа, кпја прате пву
врсту инсталација.
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Демпнтирани материјал пдвести на
градску деппнију дп 20 км удаљенпсти.
Ливенп гвпздене цеви ф 50мм

м1

35,00

Ливенп гвпздене цеви ф 70мм

м1

15,00

Ливенп гвпздене цеви ф 100мм

м1

152,00

2.

Демпнтажа плпвних цеви ф 6/4"

м1

20,00

3.

Дмпнтажа ливенп гвпздених пдих
сливника
ф 70мм

кпм

6,00

ф 100мм

кпм

12,00

кпм

4,00

4.

Демпнтажа ливенп гвпздених шахт
ппклппаца
ф 600мм (са испунпм)
СВЕГА:
Напомена: Демонтирану опрему из позиција 2, 3 и 4 предати Кориснику уз
записник о примопредаји

Ц.

ВПДПВПД - ДЕМПНТАЖА

1.

Разбијаое бетпнскпг слпја изнад
инсталаципнпг канала у кпме су
пплпжене впдпвпдне цеви, са
пднпшеоем шута на градску деппнију
удаљенпсти 20 км.
дебљина слпја је пкп 30 см

2.

м2

102,00

Демпнтажа челичних ппцинкпваних цеви
и фитинга (хпризпнтале и вертикале);
приземље и И спрат
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Челичне цеви ф 21/2"

м1

51,00

Челичне цеви ф 2"

м1

179,80

Челичне цеви ф 6/4"

м1

52,70

Челичне цеви ф 5/4"

м1

76,50

Челичне цеви ф 1"

м1

132,30

Челичне цеви ф 3/4"

м1

106,00

Челичне цеви ф 1/2"

м1

200,70

ф 2"

кпм

16,00

ф 6/4"

кпм

6,00

ф 5/4"

кпм

4,00

ф 1"

кпм

10,00

ф 3/4"

кпм

12,00

ф 1/2"

кпм

110,00

4.

Демпнтажа изплације"ПЛАМАФЛЕX" пд ф
1/2" - 21/2"

м1

180,00

5.

Демпнтажа зидних прптивппжарних
хидраната

кпм

10,00

6.

Демпнтажа стпјећег бпјлера са свпм
припадајућпм арматурпм, заппрни
вентили, сигурнпсни вентили, редуцир
притиска.
кпмпл

1,00

3.

Демпнтажа прппусних и "ЕК" вентила

В= 1000 лит
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7.

Демпнтажа циркулаципне пумпе "Wилп"
ф 5/4"

кпм

1,00

СВЕГА:
Напомена: Демонтирану опрему из позиција 2-7 предати Кориснику уз
записник о примопредаји
II.

МПНТАЖНИ РАДПВИ

А.

КАНАЛИЗАЦИЈА

1.

Набавка и мпнтажа ППР канализаципних
цеви и фазпнских кпмада (бешумне) тип
"АС" (АСТОЛАН) < 20 дБ, прпизвпђача
"Wавин" или еквивалент, пд другпг
прпизвпђача.
Цеви мпнтирати према техничким
прпписима са падпм према вертикали
пднпснп месту слива.
У цену урачуната сва пптребна
штемпваоа, прпбијаоа птвпра, преглед и
кпнтрпла птицаоа.
Обрачун пп м1 кпмплет меренп пп
пспвини цеви.

2.

ф 56 (50)

м1

55,00

ф 75

м1

15,00

ф 110

м1

152,00

Набавка и мпнтажа ппдних сливника у
санитарним чвпрпвима и псталим
прпстпријама, са сувим затварачем
задаха, тип "ХЛ" или еквивалент
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ДН 75

кпм

10,00

ДН 100

кпм

19,00

ДН 100

кпм

5,00

4.

Набавка и мпнтажа ливенп гвпздених
сливника у ппдстаници прпизвпђача "Ацп
-павассант" или еквивалент.

кпм

1,00

5.

Испираое - чишћеое ппстпјеће
канализације"Бпмпм") (развпд исппд
ппда приземља).
м1

310,00

м1

310,00

3

Набавка и мпнтажа ппдних сливника у
прпстпријама за припрему - дистрибуцију
хране (кухиоама).
Сливници су пд нерђајућег челика (у
складу са санитарним прпписима),
прпизвпђача "Ацп - павассант" или
еквивалент.

Кпмплетан ппстпјећи развпд пчистити и
састти извештај п пчишћеним депницама.
6.

Видепмпнитпрниг канализаципне мреже.
Уз ппмпћ специјализпване камере
снимити целпкупну унутрашоу фекалну
канализацију (развпд исппд кпте
приземља) и сачинити детаљну шему са
пплпжајем и врстпм евентуалних
неправилнпсти. Пп пречницима
керамичких цеви.
пд ф 75 - ф 150

7.

Предвиђа се замена евентуалнп
неисправних депница, са свим пратећи
грађевинским радпвима (разбијаое

Страна 228

бетпна пп траси депнице, искпп,
демпнтажа неисправних цеви, набавка и
мпнтажа нпвих керамичких цеви,
насипаое песка, затрпаваое
материјалпм из искппа.
10% пд укупни дужина
310 x 10%

м1

31,00

ф 21/2"

м1

167,00

ф 2"

м1

12,80

кпм

10,00

СВЕГА:
Б.

ВПДПВПД - МПНТАЖНИ РАДПВИ

1.

Набава, трансппрт и мпнтажа челичних
ппцинкпваних цеви и фитинга, за депницу
пд впдпмернпг шахта дп пбјекта, цеви
пплпжене у земљи изплпвати
антикпрпзивнпм изплацијпм (декпрдал
тракпм).
Цеви пплпжене у бетпнским каналима
изплпвати декпрпдал тракпм и "К - флеx
или еквивалент) б= 9 мм.

2.

Набавка и мпнтажа нпвих МС "кпсих"
прппусних вентила за ппжарбе хидранте
(без замене прмарића, црева и млазнице)
Вентил ф 2"

3.

Набавка, трансппрт и мпнтажа ППР
впдпвпдних цеви за санитарну впду
прпизвпђача "Аqуатхерм Фусиетхерм"
Фасер кпмппзитне тип СДР - 7.4 или
еквивалент кпмплет са фитингпм и
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пптрпшним материјалпм за фиксираое

4.

ППР цеви ф20 (ДН15)

м1

220,00

ППР цеви ф25 (ДН20)

м1

120,00

ППР цеви ф32 (ДН25)

м1

145,00

ППР цеви ф40 (ДН32)

м1

85,00

ППР цеви ф50 (ДН40)

м1

58,00

ППР цеви ф63(ДН50)

м1

151,00

изплација цеви ф22 x 9 мм

м1

85,00

изплација цеви ф28 x 9 мм

м1

75,00

изплација цеви ф35 x 9 мм

м1

145,00

изплација цеви ф42x 9 мм

м1

85,00

изплација цеви ф54x 9 мм

м1

58,00

изплација цеви ф63x 9 мм

м1

151,00

Набавка и мпнтажа антикпндезне
изплације "К + флеx" тип СТ или
еквивалент дебљине б= 9 мм
Све ППР цеви у каналу и шундпвима
изплпвати

5.

Набавка и мпнтажа ППР прппусних
вентила на вертикалама са испустпм
"Аqуатхерм" или еквивалент
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6.

7.

ф20

кпм

15,00

ф25

кпм

18,00

ф32

кпм

10,00

ф40

кпм

6,00

ф50

кпм

2,00

ф63

кпм

4,00

ф20

кпм

85,00

ф25

кпм

42,00

кпм

6,00

кпм

112,00

кпм

1,00

Набавка И мпнтажа ППР прппусних
вентила са хрпмиранпм каппм И
декпративнпм рпзетпм "Аqуатхерм" или
еквивалент

Набавка и мпнтажа мешача са
термпстатпм тип "Премиx" - цпмпакт"
прпизвпђач "Делаб" Француска или
еквивалент.
ф20

8.

Набавка и мпнтажа "ЕК" вентила (са
филтерпм) кпд умивапника, судппера,
впдпкптлића
ДН15 (ф1/2")

9.

Набавка и мпнтажа магнетнпг разбијача
каменца (ппставити на дпвпду хладне
впде у кпмбинпванпм бпјлеру за
припрему тппле впде.
ф 2"
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10.

Набавка и мпнтажа кпмбинпванпг
бпјлера, запремине В= 1000 лит
прпизвпђач "Емети" или еквивалент, са
(2) измеоивача тпплпте, у кпмплету са
циркулаципнпм пумппм, граничним
термпстатпм, електричним кптлпм ЕТК
или еквивалент 24 КW и температурним
сензпрпм "Саутер" или еквивалент,
регулаципним вентилпм у свему према
прилпженпј шеми.

кпмпл

11.

Хидрауличнп испитиваое кпмплетне
бпдпвпдне мреже на прпбни притисак у
свему према прпписима за пву врсту
инсталације.

м1

958,80

12.

Дезинфекција и хлприсаое целпкупне
впдпвпдне мреже (санитарна впда) и
испираое. м1 779,00

м1

779,00

13.

Испитиваое узпрака впде из мреже
(ппсле дезинфекције и хлприсаоа) кпд
завпда за заштиту здравља и
прибављаое пптврде п исправнпсти впде
за пиће.м1 779,00

14.

Мереое надпритиска и прптпка у
хидрантскпј мрежи свакпг ппжарнпг
хидранта и прибављаое извештаја
пптврде п извршенпм мереоу (у складу
са ппжарним прпписима)
ппжарни хидрант (10 кпм)

1,00

Паушалн
п

1,00

Паушалнп

1,00

СВЕГА:
Ц.

САНИТАРНИ ПБЈЕКТИ

1.

Набавка и мпнтажа дечије WC шпље
(дпмаће прпизвпдое)
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Шпље пд фајанса.
Ппзицијпм пбухваћени: WЦ шпља,
впдпкптлић, испирна цев, "ЕК" вентил
ф1/2" x 3/8", цев 3/8", веза впдпкптлића
са "ЕК" вентилпм, WC даска - седиште са
ппклппцем пд тврде пластике, ПВЦ цев
штуцна x110 за сппј WC шпље са
канализацијпм, прибпр за фиксираое
WЦ шпље за ппд. Обрачун пп кпмаду
мпнтиране и испитане шпље.
2.

кпмпл

25,00

кпмпл

40,00

Набавка, трансппрт и мпнтажа
умивапника за децу димензије 43 x 30 см
дпмаће прпизвпдое, бпје према избпру
Кприсника, са следећпм пратећпм
ппремпм:
никлпвани сифпн ф32 мм
једнпручна стпјећа хрпмирана батерија
за мешану впду
прибпр за фиксираое
Све кпмплет мпнтиранп и испитанп

3.

Набавка и мпнтажа WC шпље пд фајанса
(за пдрасле) дпмаће прпизвпдоеЦенпм
пбухваћенп следеће
WC шпља
пдпкптлић бешумни
испирна цев
ЕК вентил 3/8"
цев флкесибилна 3/8", веза впдпкптлића
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са ЕК вентилпм
WC даска са ппклппцем пд тврде
пластике
прибпр за фиксираое
ПВЦ цев ф 110 (штуцна) веза WC шпље са
канализацијпм
Све кпмплет мпнтиранп и испитанп
4.

кпмпл

8,00

кпмпл

16,00

Укпмплету са једнпручнпм зиднпм
батеријпм (дужи излив), впдпкптлићем,
испирнпм цеви и хрпмиранпм решеткпм.

кпмпл

10,00

Набавка и мпнтажа акрилне каде,
дпмаће прпизвпдое, димензије 120x70
см у кпмплету са преливнп пдливнпм
гарнитурпм, сифпнпм за каду и зиднпм
једнпручнпм батеријпм са мпбилним
тушем ("Зпмар") или еквивалент

кпмпл

4,00

Набавка, трансппрт и мпнтажа
умивапника за пдрасле, димензије 60 x
50 см, дпмаће прпизвпдое
Уз умивапник иде следећа пратећа
ппрема
једнпручна стпјећа хрпмирана батерија
за мешану впду
ппниклпвани сифпн ф32 мм
прибпр за фиксираое
Све кпмплет мпнтиранп и испитанп

5.

6.

Набавка и мпнтажа "трпкадера".
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7.

Набавка и мпнтажа акрилне туш каде,
димензије 80x80 см прпизвпдое
("Зпмар") или еквивалент у кпмплету са
сифпнпм за туш каду, зиднпм
једнпручнпм славинпм, мпбилним тушем
и клизачем за ппдешаваое висине
мпбилнпг туша

кпмпл

2,00

8.

Набавка и мпнтажа лежеће каде, дпмаће
прпизвпдое ("Зпмар") или еквивалент
160x70 см у кпмплету са преливнп
пдливнпм гарнитурпм, сифпнпм за каду,
зиднпм једнпручнпм батеријпм са
мпбилним тушем и изливпм и клизачем.

кпмпл

1,00

9.

Набавка и мпнтажа зидних једнпручних
батерија за судппере са дужим изливпм
(дпмаће прпизвпдое).

кпм

12,00

10.

Набавка, трансппрт и мпнтажа
емајлираних чесмених шпља
("Виндпбпна") у кпмплету са сифпнпм и
хплендер славинпм (тпплптна
ппдстаница, вентилаципна кпмпра,
прпстприја за смеће)

кпмпл

3,00

11.

Самп ппвезиваое ппстпјећих судппера пд
"Инпx" - а на канализацију са исппрукпм
нпвих сифпна
трпделна

кпм

2,00

двпделна

кпм

2,00

једнпделна

кпм

4,00

кпм

40,00

12.

Набавка и мпнтажа пгледала изнад
умивапника
дечијих
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за пдрасле
13.

14.

кпм

16,00

дечије WC шпље

кпм

25,00

за пдрасле

кпм

8,00

за пдрасле

кпм

16,00

за децу

кпм

24,00

паушалнп

1,00

Набавка и мпнтажа четке за WЦ шпљу
(кпрпице пд "Инпx" - а)

Држач течнпг сапуна кпд умивапника

СВЕГА:
III.

ПСТАЛИ РАДПВИ

1.

Израда прпјекта изведенпг стаоа за
изведене инсталације впдпвпда и
канализације.
СВЕГА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I.

ДЕМПНТАЖНИ РАДПВИ

А.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Б.

ДЕМПНТАЖА РАЗВПДА ФЕКАЛНЕ
КНАЛИЗАЦИЈЕ

Ц.

ВПДПВПД - ДЕМПНТАЖА

II.

МПНТАЖНИ РАДПВИ

А.

КАНАЛИЗАЦИЈА

Б.

ВПДПВПД - МПНТАЖНИ РАДПВИ
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Ц.

САНИТАРНИ ПБЈЕКТИ

III.

ПСТАЛИ РАДПВИ
УКУПНП

НАПОМЕНА: Прилог конкурсне документације је шема столарије која је у виду засебног документа у DWG формату.
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