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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-15-01 су радови – Текуће и инвестиционо одржавање објеката :
централане кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“
,обликована у две партије:
Партија 1- Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане кухиње „Весна“ у вртићу „
Весна“.
Партија 2- Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане кухиње „Лане“ у вртићу „
Срна“.
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: 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
Обилазак зграде и увид у техничку документацију
Обилазак локације и увид у техничку документацију је обавезан, имајући у виду намену објекта,
комплексност предметних радова и рок извођења радова. На писани захтев заинтересованог лица,
наручилац ће организовати обилазак локације И увид у техницку документацију.
Термини за обилазак зграде су следећи: заказује ИНВЕСТИТОР
Први термин - 25.06.2015. године, са почетком у 10:00 часова;
Други термин – 29.06.2015. године, са почетком у 10:00 часова.
Захтев за обилазак локације и увид у техничку документацију може се доставити наручиоцу најкасније дан
пре заказаног термина, путем електронске поште на адресу info@11april-nbgd.edu.rs
Представник заинтересованог лица дужан је да представнику наручиоца преда пуномоћје за обилазак
локације и увид у техничку документацију (на меморандуму понуђача, заведено, потписано и печатом
оверено).

Радови се не могу изводити истовремено у обе кухиње.
Редослед извођења радова: Почиње се са извођењем радова у централној кухињи „Весна“ у вртићу
„ Весна“, а након завршетка извођења радова у централној кухињи „Весна“ у вртићу „ Весна“,
почиње се са извођењем радова у централној кухињи „Лане “ у вртићу „Срна“ .
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Подаци о предмету јавне набавке
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови – Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане
кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“ , редни
број ЈН: Р 15-01; обликоване у две партије
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 – Грађевински радови
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.
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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 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.
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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) УСЛОВ да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке тј. да је у периоду од 8 (осам) година пре објављивања Позива за подношење понуда (Позив
објављен 12.06.2015. године) уговорио и извео радове на најмање 2 (две) централне кухиње (изградња
нових објеката, санација, адаптација, реконструкција И доградња централне кухиње).
Сви објекти морају бити са комплетно завршеним грађевинским радовима, занатским радовима и радовима
на инсталацијама.
Бруто грађевинске површине по једној централној кухињи минимално БРГП 1.000,00 м2.
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:
За сваки објекат наведен у референц листи (понуђачи сами треба да сачине референц листу (на свом
меморандуму), са уписаним подацима о референтним објектима: назив, врста, вредност и БРГП) –
референтни објекат, обавезно се достављају следећи докази који прате реализовани објекат:
1. Доказ да је понуђач у траженом периоду од 8 (осам) година пре објављивања Позива за подношење
понуда (Позив објављен 12.06.2015. године) уговорио и извео радове на централној кухињи:
а. закључен уговор са припадајућим евентуалним анексима за изградњу централне кухиње.
Уколико је понуђач истовремено био и извођач и инвеститор референтог објекта, овај услов доказује
достављањем одговарајућег акта издатог од стране надлежног органа, којим се одобрава извођење радова на
референтном објекту или Записника комисије за технички преглед референтног објекта или Записника
комисије за преглед техничке исправности, сигурности и безбедности референтног објекта. Сви тражени
докази морају бити из траженог периода;
б. Решење о употребној дозволи за референтни објекат или Записник комисије за технички преглед
референтног објекта или Записник комисије за преглед техничке исправности, сигурности и безбедности
референтног објекта или Записник о квалитативном прегледу и пријему изведених радова на референтном
објекту или Записник о коначном обрачуну изведених радова на референтном објекту, из којих се
недвосмислено може установити да је понуђач извео радове на објекту. Наведени доказ мора бити из
траженог периода.
в. Доказ да је понуђач извео централну кухињу са комплетно завршеним грађевинским радовима, занатским
радовима и радовима на инсталацијама је окончана ситуација, потписана и оверена од стране извођача,
стручног надзора и инвеститора. Наведени доказ мора бити из траженог периода.
г. Потврда инвеститора (правно лице) да је Понуђач извео централну кухињу, сачињена на инвеститора,
печатирана печатом инвеститора И потписана од стране одговорног лица инвеститора.
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о
пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о
пословном капацитету.
2) УСЛОВ да Понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке, што подразумева да понуђач у три обрачунске године (у 2012, 2013. и 2014. години) није пословао
са губитком, да је у наведеном период остварио укупне пословне приходе у износу најмање 150.000.000,00
и да у последњих 36 месеци, које претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био
у блокади.
Доказ: Наведени услов доказује се на следећи начин:
-Уколико је понуђач правно лице, доставља:
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за три обрачунске године,
(2012,2013. и 2014. години), уколико подаци за 2014.годину нису доступни у наведеном известају, потребно
је доставити биланс стања И биланс успеха за 2014.год. са доказом да је исти предат АПР-у.
*Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије за 36 месеци, Принудна наплата,
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
Страна 6

-Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства, доставља:
о биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од
самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао
обављање делатности за три године (2012., 2013. и 2014. година);
о потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за три обрачунске
године (2012, 2013. и 2014. годину).
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за последњих 36
месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у
последњих 36 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и потврде о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос
основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет
страници Агенције и Народне банке Србије.
**У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у три обрачунске године (у 2012,
2013. и 2014. години) није пословао са губитком, чланови групе понуђача испуњавају заједно.
*** У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач није био у блокади испуњава
сваки члан групе понуђача посебно.
****Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о
финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.
Заједничку понуду могу колективно да задовоље квалификационе критеријуме под следецим
условима.
Водећи члан групе Заједничке понуде мора да задовољи минимално 60% услова које се тичу
пословног капацитета, и броја запослених.
3). УСЛОВ - да понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке, односно да поседује:
1. Камион носивости минимум 10 тона.................................................2 комад
2. Скела ................................................................................................мин 3.500 м2
3. Комбинована машина .............................................................................1 ком
4. Доставно возило до 3,5т……………………………………………….2 ком
5. Мобилни компресор за ваздух………………………………………….1 ком
Доказ: Наведени услови доказују се достављањем:
-Копију важеће саобраћајне дозволе за возну покретну механизацију са читачем и одштампаном сликом
регистрационе налепнице на возилу из које се види регистарски број возила и датум истека важења.
Регистрација возила мора бити важећа на дан отварања понуда.
Напомена: Сва наведена опрема мора бити у власниству, што се доказује пописном листом и Изјавом о
поседовању опреме у власништву потписана и оверена на меморандуму фирме.
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају
задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни
задати услов о техничком капацитету.
4. УСЛОВ Да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у поступку
предметне јавне набавке тј. да има у сталном радном односу 35 запослених, од којих:
- 1 један инжењер – лиценца 400
- 2 два инжењера – лиценца 410
- 1 један инжењер – лиценца 430
- 1 један инжењер – лиценца 450
- 1 један инжењер - Лице које поседује Уверење о вршењу послова безбедности И заштите на раду издато
од Министарства рада и социјалне политике.
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:
-Личне лиценце одговорних извођача, који ће Решењем бити именовани за извођење
радова у предметној јавној набавци,
-Потврде ИКС-а, да су одговорним извођачима радова - чије су личне лиценце
приложене и који су пријављени у понуди, исте важеће;
-Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци и остали стално запослени:
Фотокопију радне књижице и „М“ образац за запослене са лиценцом и за све остале запослене

Страна 7

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о
кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о
кадровском капацитету.
Стандардизација процеса
Понуђач мора да поседује следеће цертификате стандардизације процеса у следећим областима
1. Имплементација и примена система менаџмента квалитета у складу са захтевима стандарда ИСО
9001:2008
2. Имплементација и примена система управљања заштитом животне средине у складу са захтевима
стандарда ИСО 14001:2004
3. Имплементација и примена система заштите на раду И безбедности радног места у складу са
захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007

Доказ:
1. Стандард ИСО 9001:2008
2. Стандард ИСО 14001:2004
3. Стандард ОХСАС 18001:2007
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),
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
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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.
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 објеката : централане кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане
кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“, обликованом у две партије , редни број ЈН: Р 15-01- НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
13.07.2015.године, до 10,00 часова. Отварање понуда 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
Страна 9

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. Предмер и предрачун радова са структуром цене за Партију 1
4. Предмер и предрачун радова са структуром цене за Партију 2
5. Модел уговора за Партију 1
6. Модел уговора за Партију 2
7. Образац 2 – Образац трошкова припреме понуде,
(Достављање овог обрасца није обавезно)
8.

Образац 3- Образац Изјаве о независној понуди,

9.

Образац 4 – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 став 2. Закона,

10. Гаранција банке за обиљност понуде, Обавезујуће писмо о намерама банке за издавање
гаранције за повраћј аванснг плаћања/уколико понуђач тражи аванс/ у висини траженог
аванса, Обавезујуће писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла
у висини 10% од вредности понуде без пдв-а, Обавезујуће писмо о намерама банке за
издавање гаранцје за отклањање примедби у гарантном року у висини 5% од вредности
понуде без пдв-а
11. Образац 6 -Изјава о довољном кадровском капацитету
12. Споразум о заједничком наступању – у случају подношења заједничке понуде,

Партије:
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку, или само за одређену партију. Понуда мора
да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда подноси за целокупну набавку, или само на
одређену партију.
У случају да се понуда подноси за целокупну набавку, мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
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Докази из чл.75. и 76. Закона не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу
бити достављени у једном примерку за обе партије.
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.
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
1. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од 10% од вредности уговора (са
ПДВ-ом), исказану у номиналном износу, која мора имати клаузулу да је „неопозива“,
„безусловна“ и „на први позив наплатива без приговора“, са роком важности до истека опције
понуде, односно минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда којом се гарантује да ће
Наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим
случајевима:
1-1 ако је понуђач изменио или опозвао понуду за време трајањ важности понуде, без сагласности
Наручиоца;
1-2 понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Наручиоца
као најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде

1-3 понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење
посла
Понуда ће се сматрати неприхватљивом уколико банкарска гаранција не садржи све напред
наведене елементе.
Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора , даном достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла.
Страна 11

2. ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла у износу
од 10% од вредности уговора са ПДВ–ом, исказану у номиналном износу, наплативу на „први
позив без права приговора“, „неопозиву“ и „безусловну“, и са роком важности 10 дана дуже од
дана испоруке предметних добара у целости, а на основу које ће изабрани понуђач доставити
оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са
ПДВ–ом, исказану у номиналном износу, наплативу на „први позив без права приговора“,
„неопозиву“ и „безусловну“, и са роком важности 5 дана дуже од дана испоруке изведених радова
у целости, а коју ће доставити у року од 10 дана од дана потписивања уговора
У тексту писма мора бити наведен тексту коме се банка обавезује да ће уколико понуђачу
Буде додељен предметни уговор издати банкарске гаранције које ће бити оригиналне ,са елементима
обавезности,неопозиве,безусловне ,плативе на први позив без приговора, у корист Наручиоца.
Рок важности писама мора бити у складу са условима конкурсне документације , минимум 90 дана од дана
отварања понуда, односно до истека рока важности понуда.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив
без приговора.

3.ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ
АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА (УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ТРАЖИ АВАНС У ВИСИНИ ТРАЖЕНОГ
АВАНСА)
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања
/уколико понуђач тражи аванс/ у висини траженог аванса исказану у номиналном износу, наплативу
на „први позив без права приговора“, „неопозиву“ и „безусловну“, и са роком важности
најкраће до правдања аванса, а на основу које ће изабрани понуђач доставити оригинал банкарску
гаранцију за повраћај аванса у висини плаћеног аванса, исказану у номиналном износу ,наплативу
на „први позив без права приговора“, „неопозиву“ и „безусловну“, и са роком важности најкраће
до правдања аванса , а коју ће доставити у року од 10 дана од дана потписивања уговора.
У тексту писма мора бити наведен тексту коме се банка обавезује да ће уколико понуђачу
Буде додељен предметни уговор издати банкарске гаранције које ће бити оригиналне ,са елементима
обавезности,неопозиве,безусловне ,плативе на први позив без приговора, у корист Наручиоца.
Рок важности писама мора бити у складу са условима конкурсне документације , минимум 90 дана од дана
отварања понуда, односно до истека рока важности понуда.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив
без приговора.

4.ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ У ВИСИНИ 5% ОД ВРЕДНОСТИ УГОВОРА
СА ПДВ-ОМ
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном
року у висини 5 % од вредности уговора са ПДВ-ом, исказану у номиналном износу, наплативу на
„први позив без права приговора“, „неопозиву“ и „безусловну“, и са роком важности 5 дана
дуже од гарантног рока, а на основу које ће изабрани понуђач доставити оригинал банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 5 % од вредности уговора са ПДВ-ом,
исказану у номиналном износу, наплативу на „први позив без права приговора“, „неопозиву“ и
„безусловну“, и са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока, а коју ће доставити у тренутку
примопредаје радова.
У тексту писма мора бити наведен тексту коме се банка обавезује да ће уколико понуђачу
Буде додељен предметни уговор издати банкарске гаранције које ће бити оригиналне ,са елементима
обавезности,неопозиве,безусловне ,плативе на први позив без приговора, у корист Наручиоца.
Рок важности писама мора бити у складу са условима конкурсне документације , минимум 90 дана од дана
отварања понуда, односно до истека рока важности понуда.
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Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив
без приговора.
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач је обавезан да приликом закључења уговора ,односно најкасније у року од 10
радних дана од дана закључења уговора достави оригиналну, неопозиву и безусловну банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања , плативу на први позив без приговора, у корист наручиоца
на износ траженог аванса са обрачунатим пдв-ом,Рок важења ове гарнције је до правдања целокупног
износа аванса.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач је обавезан да приликом закључења уговора ,односно најкасније у року од 10
радних дана од дана закључења уговора достави оригиналну, неопозиву и безусловну банкарску
гаранцију за добро извршење посла , плативу на први позив без приговора, у корист наручиоца у
висини од 10% од вредности уговора без Пдв-а ,Рок важења ове гаранције је 10 радних дана дуже од
дана извршења уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака /примедби/ у гарантном року
Изабрани понуђач је обавезан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда наручиоцу
оригиналну, неопозиву ,безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року, у корист наручиоца у висини од 5% од вредности уговора без Пдв-а.
Рок важења ове гаранције је 5 радних дана дужи од гарантног рока који је предвиђен уговором.
Уколико се за време трајања уговора промене рокова за извршење уговорне обавезе, важност
банкарских гаранција се мора продужити на захтев наручиоца.

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: Бул. Зорана Ђинђића бр. 42 и Омладинских
бригада бр. 136, Нови Београд 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 је дозвољено да захтева аванс у износу од највише 20%.
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.
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.
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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 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
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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:011/2603042, са назнаком: „Питање за Комисију, јавна набавка број Р 15-01“, или на е-маил адресу
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.
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
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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.
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-економски најповољнија понуда.
1) Бодовање_Елементи критеријума:
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;
Гарантни рок
10пондера
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две године
пет година

5 пондера
10 пондера

Висина аванса
Аванс од 10 до 20%
Аванс до 10%
Без аванса

10 пондера
5 пондера
7 пондера
10 пондера

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
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-15-01“.
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
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 партије/а у којој се наступа са подизвођачем:_______
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 партије/а у којој се наступа у заједничкој понуди:_______
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
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:
УКУПАН ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом:
СЛОВИМА СА ПДВ-ОМ:
РОК ИЗВОЂЕЊА (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:
- 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 је дозвољено да захтева аванс у висини од највише 20%.
Ми, доле потписани, овим обавештавамо да:
-Упознати,прихватамо у потпуности,без примедаба, садржину Конкурсне документације јавне
набавке бр. Р 15-01 – Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане кухиње „Весна“ у вртићу
„ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“,обликованом у две партије , редни број ЈН: Р 1501 , 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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ПАРТИЈА 1
MOДЕЛ УГОВОРА
Уговор који се односи на ЈН- Текуће и инвестиционо одржавање централне кухиње ,,Весна" у вртићу
,,Весна" , 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 7079460,
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, текуће и инвестиционо одржавање централане кухиње „Весна“ у
вртићу „Весна“, редни број ЈН: Р 15-01, (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.
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Извођач је у свему упознат са специфичностима услова рада и по том основу не може захтевати
измену јединичних цена.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће плаћање износа наведеног у члану 2. овог Уговора извршити на следећи начин:
Наручилац је дужан да исплати аванс Извођачу радова у висини _______ (највише 20%) од вредности
Уговора, након достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
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.
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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.
ГАРАНЦИЈЕ
Члан 5.
Извођач се обавезује да достави:
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач је обавезан да приликом закључења уговора ,односно најкасније у року од 10 радних дана
од дана закључења уговора достави оригиналну, неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања , плативу на први позив без приговора, у корист наручиоца на износ траженог аванса са
обрачунатим пдв-ом,Рок важења ове гарнције је до правдања целокупног износа аванса.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач је обавезан да приликом закључења уговора ,односно најкасније у року од 10 радних дана
од дана закључења уговора достави оригиналну, неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро
извршење посла , плативу на први позив без приговора, у корист наручиоца у висини од 10% од вредности
уговора без Пдв-а ,Рок важења ове гаранције је 10 радних дана дуже од дана извршења уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака /примедби/ у гарантном року
Изабрани понуђач је обавезан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда наручиоцу оригиналну,
неопозиву ,безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року, у корист наручиоца у висини од 5% од вредности уговора без Пдв-а. Рок важења ове гаранције је 5
радних дана дужи од гарантног рока који је предвиђен уговором.
Уколико се за време трајања уговора промене рокова за извршење уговорне обавезе, важност банкарских
гаранција се мора продужити на захтев наручиоца.

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.
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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.
-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.
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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.
- 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;
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-

-

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 налозима и 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.
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 радкине 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.
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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.
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.
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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 правила Закона о
облигационим односима. 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

____________________
директор

_______________________
Јелена Дубљевић
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ПАРТИЈА 2
MOДЕЛ УГОВОРА
Уговор који се односи на ЈН- Текуће и инвестиционо одржавање централне кухиње ,,Лане" у вртићу
,,Срна", 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 7079460, 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 Текуће и инвестиционо одржавање централане кухиње „Лане “ у
вртићу „Срна“ , редни број ЈН: Р 15-01, (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.
Страна 29

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.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће плаћање износа наведеног у члану 2. овог Уговора извршити на следећи начин:
Наручилац је дужан да исплати аванс Извођачу радова у висини _______ (највише 20%) од вредности
Уговора, након достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
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.
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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.
ГАРАНЦИЈЕ
Члан 5.
Извођач се обавезује да достави:
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач је обавезан да приликом закључења уговора ,односно најкасније у року од 10 радних дана
од дана закључења уговора достави оригиналну, неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања , плативу на први позив без приговора, у корист наручиоца на износ траженог аванса са
обрачунатим пдв-ом,Рок важења ове гарнције је до правдања целокупног износа аванса.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач је обавезан да приликом закључења уговора ,односно најкасније у року од 10 радних дана
од дана закључења уговора достави оригиналну, неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро
извршење посла , плативу на први позив без приговора, у корист наручиоца у висини од 10% од вредности
уговора без Пдв-а ,Рок важења ове гаранције је 10 радних дана дуже од дана извршења уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака /примедби/ у гарантном року
Изабрани понуђач је обавезан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда наручиоцу оригиналну,
неопозиву ,безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року, у корист наручиоца у висини од 5% од вредности уговора без Пдв-а. Рок важења ове гаранције је 5
радних дана дужи од гарантног рока који је предвиђен уговором.
Уколико се за време трајања уговора промене рокова за извршење уговорне обавезе, важност банкарских
гаранција се мора продужити на захтев наручиоца.

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.
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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.
-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.
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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.
- 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;
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-

-

-

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 налозима и 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.
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 радкине 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.
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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.
Уколико се 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.
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.
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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 правила Закона о
облигационим односима. 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 2
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 3

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам Понуду у за јавну
набавку отворени поступак- радови–Текуће и инвестиционо одржавање објеката: централане кухиње
„Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“, обликовану у две партије,
редни број ЈН: Р 15-01, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Потпис одговорног лица понуђача
______________________________

М.П
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ОБРАЗАЦ 4

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 отворени
поступак радови – Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане кухиње
„Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“, обликовану у
две партије , редни број ЈН: Р 15-01 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 5
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
отворени поступак - радови- Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане
кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу
„Срна“,обликованом у две партије , редни број ЈН: Р 15-01
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
објеката : централане кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу
„Срна“ , обликованом у две партије , редни број ЈН: Р 15-01, што подразумева да имамо у

власништву следеће:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Врсте техничких средстава:
Камион носивости минимум
10 тона
Скела мин 3.500 м2
Комбинована машина
Доставно возило до 3,5 тоне
Мобилни
компресор
за
ваздух

Датум:___________________

МП

Ком.
2

1
2
1

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 6
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11.АПРИЛ“
НОВИ БЕОГРАД, Народних хероја 12а
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
отворени поступак - радови- Текуће и инвестиционо одржавање објеката : централане
кухиње „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“,
обликованом у две партије , редни број ЈН: Р 15-01

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 објеката : централане кухиње „Весна“ у вртићу „
Весна“ и централане кухиње „Лане “ у вртићу „Срна“,обликованом у две партије, редни број
ЈН: Р 15-01, располажемо довољним кадровским капацитетом, што подразумева:
- да имамо ________ (најмање 35), стално запослених лица техничке струке која ће
бити ангажована на радовима предмета јавне набавке,од којих шест лица морају бити
носиоци личне лиценце врсте 400, 410, 430, 450,381:
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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ПАРТИЈА 1
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА-Ц.К. „ВЕСНА“

ГРАЂЕВНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Р.Б.

1.
а)

б)

2.

ОПИС ПОЗИЦИЈА
Пажљива демонтажа унутрашњих
дрвених пуних врата, са и без
надсветла.
Врата пажљиво демонтирати
водећи рачуна да се не оштете.
Врата очистити, склопити и
депоновати на депонију коју
одреди инвеститор, удаљену до 15
км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију.Ценом је
обухваћен рад и транспорт.
Обрачун по комаду. а. до 2,оо м2 по
вратима.
10,00=
б. од 2,оо - 5,оо м2 по вратима.
9,00=
Пажљива демонтажа металних
врата.
Демонтирана врата склопити и
предати или утоварити на камион и
одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км.Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по комаду.
4,00=

Ј.М.

Количина

ком

10.00

ком

9.00

ком

4.00

Јединична
цена
материјала

Јединична цена
рада
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Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

3.

4.

5.

6.

Пажљива демонтажа металних
прозора. Демонтиране прозоре
склопити и предати или утоварити
на камион и одвести на депонију
коју одреди инвеститор удаљену до
15 км.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по комаду.
2,00=
Пажљива демонтажа ПВЦ прозора,
који се поново уграђују.
Обележити прозоре и пажљиво
демонтирати водећи рачуна да се
не оштете.
Прозоре очистити и депоновати на
покривену градилишну депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по комаду.
1,00=
Обијање зидних керамичких
плочица заједно са малтером.
Обити плочице са малтером и
кламфама очистити спојнице до
дубине 2 цм, а површину опека
очистити челичним четкама.
Скидање пода од керамичких
плочица, постављених у цементном
малтеру.
Обити полчице и малтер са свим
слојевима до подне плоче.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14,
15, 16
14,03+5,37+0,93+1,67+1,65+1,56+12
, 68+12,59+21,85+13,31+101,49=

ком

2.00

ком

1.00

м2

209.02

м2

187.13
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7.

8

9.

Скидање пода од ПВЦ плоча линолеума.
ПВЦ под скинути, упаковати,
утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 15 км.
Ценом је обухваћено и скидање
угаоних лајсни.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 7, 9, 10, 11
7,75+18,11+6,80+6,47=
Рушење зидова д = 25 цм од пуне
опеке у продужном малтеру.
Рушење зидова извести заједно са
АБ серклажима.
Употребљиву опеку очистити од
малтера и сложити на градилишну
депонију.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м3.
3,85*2,60*0,25=
Рушење преградних зидова од
опеке д = 12 цм у продужном
малтеру.
Рушење зидова извести заједно са
серклажима, надвратницима и свим
облогама на зиду. Употребљиву
опеку очистити од малтера,
утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 15 км.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2 уз одбијање отвора.
(6,00+6,00+4,24+4,24+4,48+2,17+4,
41+4,23+5,33+1,62+1,71+3,00+1,00)

м2

39.13

м3

2.50

м2

111.16
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*2,60-0,90*2,50*4-4,24*0,402,17*0,40-3,93*0,40-0,81*2,00=

10.

11.

12.

13.

Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на депонију.
Ценом је обухваћен рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2 уз одбијање отвора.
1,30*2,60-0,71*2,00=
Рушење бетонске подне плоче на
тлу, дебљине д = 10 цм. Рушење
обухвата и постојеће сливне канале.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 13, 14, 15, 16
12,59+21,85+13,31+101,49=
Скидање сокле од ливеног тераца.
Соклу пажљиво скинути, шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад, и
транспорт.
Обрачун по м1.
просторије: 17, 18
12,70+6,21*2-1,00*2-0,80-0,90*4=
Скидање са зидова ламперије са
конструкцијом. Издвојити
употребљив материјал, утоварити у
камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 15
км.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад, и
транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 17, 18
(12,70*2+6,21*2)*1,50-1,00*2-0,800,90*6=

м2

1.96

м2

149.24

м2

18.72

м2

48.53
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УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
II

1.

2.

3.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ручни ископ земље III категорије
за темељ зида. Ископ извести
према пројекту и датим котама.
Бочне стране правилно одсећи, а
дно нивелисати. Ископану земљу
превести колицима, насути и
нивелисати или утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м3.
4,00*0,91*0,45=
Набавка и разастирање шљунка у
слоју дебљине 15 цм, испод подне
плоче и темељног зида.
Тампонски слој шљунка насути у
слојевима, набити и фино
испланирати са толеранцијом по
висини +/- 1 цм.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
12,59+21,85+13,31+101,49+1,80=
Насипање ископа за АБ зид
земљом.
Земљу насипати у слојевима од 20
цм, квасити водом и набити до
потребне збијености.
За насипање користити земљу
депоновану приликом ископа
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
0,74=

м3

1.64

м2

149.24

м3

0.74

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
III

БЕТОНСКИ РАДОВИ
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1.

2.

3.

4.

Бетонирањ подлоге од бетона,
дебљине 8 цм, марке МБ 15.
Горњу површину бетонске подлоге
изравнати, а бетон неговати.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 13, 14, 15, 16
12,59+21,85+13,31+101,49=
Бетонирање армирано бетонске
плоче на тлу, дебљине 12 цм,
бетоном марке МБ 20, пердашена.
Плочу армирати мрежастом
арматуром, и бетонирати.
Горњу површину испердашити и
бетон неговати. Ценом је
обухваћен материјал, рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 13, 14, 15, 16
12,59+21,85+13,31+101,49=
Бетонирање сливних канала,
дебљине зидова 10 цм, бетоном МБ
20.
Израдити оплату и канале извести
по пројекту и детаљима.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м3.
1,81=
Бетонирање армирано бетонског
тракастог темеља, бетоном МБ 20.
Темеље армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну.
Бетонирање радити преко
претходно разастртог шљунка
дебљине слоја 10 цм (посебно
обрачунат). Бетон уградити и
неговати по прописима.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м3.
4,00*0,40*0,45=

м2

149.24

м2

149.24

м3

1.81

м3

0.72
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Бетонирање армирано бетонског
зида д = 25 цм, бетоном МБ 30 у
потребној оплати.
Израдити оплату зидова и
армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по
5.
прописима.
У цену улазе и оплата, подупирачи,
арматура и помоћна скела.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м3.
4,00*1,91*0,25=
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка, транспорт, исправљање,
сечење, савијање и монтажа
арматуре РА 500/560 у свему
према статичком прорачуну и
детаљима.
Ценом је обухваћен материјал,
1.
транспорт и рад. Количина
арматуре је узета апроксимативно,
стварне количине узети из
статичког прорачуна и детаља.
Обрачун по кг.
226,88=
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
V
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Зидање преградних зидова
дебљине 7 цм пуном опеком
25*12*6,5 цм у продужном
малтеру размере 1:2:6, са израдом
серклажа.
У висини надвратних греда, или на
висини од 200 цм урадити
1.
армирано бетонске серклаже
димензија 7x20 цм.
Марка бетона је МБ 20, а арматура
серклажа 2Ø8, узенгије Ø 6/25.
Превез радити на пола опеке, а
везу са осталим зидовима на
правилан начин.

м3

1.91

кг

226.88
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По завршеном зидању спојнице
очистити.
У цену улази и израда серклажа,
арматура, оплата. Ценом је
обухваћен материјал, рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2.
3,10*2,60-0,71*2,50=

2.

м2

6.29

м2

139,14

Зидање преградних зидова
дебљине 12 цм пуном опеком
25*12*6,5 цм у продужном
малтеру размере 1:2:6, са израдом
серклажа.
У висини надвратних греда, или на
висини од 200 цм урадити
армирано бетонске серклаже
димензија 12x20 цм.
Марка бетона је МБ 20, а арматура
серклажа 2Ø8, узенгије Ø 6/25.
Превез радити на пола опеке, а
везу са осталим зидовима на
правилан начин.
По завршеном зидању спојнице
очистити.
У цену улази и израда серклажа,
арматура, оплата и помоћна скела.
Ценом је обухваћен материјал, рад,
радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
(1,27+4,21+3,50+4,34+3,20+4,18+2,
01+4,01+11,75+4,67*3+2,31+0,96+2
,29+4,34+1,10)*2,60-0,90*2,10*94,72*0,40*2-2,32*0,40*51,20*0,40=
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3.

4.

Малтерисање зидова од опеке,
гитер блокова продужним
малтером размере 1:3:9, у два слоја.
Пре малтерисања површине
очистити и испрскати цементним
млеком.
Први слој, грунт, радити
продужним малтером дебљине
слоја до 2 цм од просејаног
шљунка, „јединице“, цемента и
креча.
Малтер нанети преко подлоге и
нарезати ради бољег прихватања
другог слоја.
Други слој справити са ситним и
чистим песком, „дунавац“, цемента
и креча.
Пердашити уз квашење и глачање.
Омалтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве.
Ценом је обухваћен материјал, рад,
радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
нови зидови од опеке д = 7 цм
3,10*2,60*2=16,12
нови зидови од опеке д = 12 цм
(1,27+4,21+3,50+4,34+3,20+4,18+2,
01+4,01+11,75+4,67*3+2,31+0,96+2
,29+4,34+1,10)*2,60*2=330,10
постојећи зидови од опеке
20,88*1,35+2,13*1,35+1,93*1,35+2,
23*1,35+2,00*1,35=39,38
укупно
Израда пердашене цементне
кошуљице у паду, дебљине 5-7 цм,
као подлоге за подове од керамике.
Малтер за кошуљицу справити са
просејаним шљунком “јединицом“,
размере 1:3.
Горњу површину кошуљице
испердашити и неговати док не
очврсне. Ценом је обухваћен
материјал рад и транспорт.
Обрачун по м2.

16,12

м2

386.02
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просторије: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12,
12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16
14,03+5,37+0,93+1,62+13,2+1,14+1
3,06+12,17+1,85+10,17+12,65+9,44
+10,94+13,27+93,04=

5.

6.

Зазиђивање отвора изнад врата
пуном опеком д = 12 цм, у
продужном малтеру размере 1:2:6.
Пре зидања у постојећем зиду
оштемовати шморцеве за превез. У
висини надвратних греда, урадити
армирано бетонске серклаже
димензија 12x20 цм.
Марка бетона је МБ 20, а арматура
серклажа 2Ø8, узенгије Ø 6/25.
Превез радити на пола опеке, а везу
са осталим зидовима на правилан
начин.
По завршеном зидању спојнице
очистити.
У цену улази и израда серклажа,
арматура, оплата и помоћна скела.
Ценом је обухваћен материјал рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
(0,90*2+0,80+0,70+1,00*2)*0,40=
Малтерисање зазиданих отвора и
шпалетни око отвора продужним
малтером у два слоја.
Пре малтерисања зидне површине
наквасити водом и испрскати
цементним млеком, нанети слој
малтера, справљен са просејаним
шљунком, „јединицом“.
На просушени први слој нанети
други, справљен са ситним песком
и фино га испердашити уз
квашење. Површине морају бити
равне, без прелома и таласа,
састави са постојећим површинама
не смеју бити видљиви. отвора:
4,24=

м2

212.88

м2

2.12

м2

4.24
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7.

У цену улази и помоћна скела.
шпалетни и шлицева око отвора:
135,00=

м

135.00

м2

238.19

м2

212.88

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VI

2.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда
хидроизолације подне плоче,
канала и АБ темељног зида
двоструким премазом полимер
модификованим цементним
малтером SikaLastic 150, или
одговарајуће.
Наноси се у два слоја, глетерицом
или четком. Места продора
инсталација и саставе са постојећом
изолацијом обрадити епоксидним
водонепропусним малтером Sikadur
31.
Хидроизолацију уздићи уз зидове
мин. 20 цм што је обухваћено
ценом.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 12а,
13, 13а, 14, 14а, 15, 16 212,88=
канали;1
18,01=
АБ темељни зид
4,50*1,60=7,20
укупно
Набавка и постављање подних
термоизолационих плоча, Styrodur
2800 C BASF, дебљине 3 цм, од
екструдиране полистиролске пене,
масе 30 кг/м³. Стyродур плоче
поставити као термо изолацију
нових подова, према постојећем
стању( утврдиће се након рушења
дела подне плоче). Ценом је
обухваћен материјал, рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
212,88=
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Набавка материјала и израда
хидроизолације зидова двоструким
премазом полимер модификованим
цементним малтером SikaLastic
150, или одговарајуће.
Наноси се у два слоја, глетерицом
или четком.
Места продора инсталација и
3.
саставе са постојећом изолацијом
обрадити епоксидним
водонепропусним малтером Sikadur
31.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт. Обрачун по м2.
просторије: 8, 13
(1,20+0,90+1,20)*2,50+(1,50+2,20+1
,00)*2,50=
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
VII
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Израда самостојеће зидне металне
потконструкције и двоструко
облагање инсталационих вертикала
гипс картонским плочама ГКБ,
дебљине 2x12,5 мм.
Укупна дебљина облоге је 75 мм.
Металну потконструкцију израдити
од поцинкованих СW 50 профила, а
по пројекту и упутству
произвођача.
1.
Саставе обрадити глет масом и
бандаж траком, а на ивицама
поставити заштитне лајсне по
упутству пројектанта.
У цену улази и радна скела. Ценом
је обухваћен материјал, рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
(0,55+0,90)*2,50+(0,20+0,20+0,20)*
2,50=
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
VIII
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала, постављање и
1.
фуговање синтерованих подних
противклизних, киселоотпорних

м2

20.00

м2

5.13
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керамичких плочица, димензија и
боје по избору инвеститора.
Плочице I класе лепити
одговарајућим лепком за плочице,
у слогу по избору инвеститора.
Подове претходно припремити и
полагање извести равно.
Постављене плочице фуговати
одговарајућом масом за фуговање и
очистити. У просторијама 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 плочице се
лепе преко постојећег тераца, уз
претходну припрему подлоге.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 12а,
13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27
14,03+5,37+0,93+1,62+13,2+1,14+13
,06+12,17+1,85+10,17+12,65+9,44+1
0,94+13,27+93,04+24,13+11,80+8,52
+7,60+9,08+8,00+16,00+13,06+3,56=
м2

314.63
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2.

3.

4.

Набавка материјала, постављање и
фуговање зидних керамичких
плочица, димензија и боје по
избору инвеститора.
Плочице I класе лепити лепком за
плочице, у слогу по избору
инвеститора.
У цену су укључене одговарајуће
холкер плочице на прелазу зид-под
за просторије 13, 13а, 14, 14а, 15,
16.
Постављене плочице фуговати и
очистити. Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
х=250 цм
просторије: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 12а, 13,
13а, 14, 14а, 15, 16, 21, 22, 23, 24
(19,22+9,60+3,86+5,34+4,33+19,48+
5,92+14,13+14,82+14,40+14,95+15,0
8+26,71+12,26+11,80+12,56+12,0+4,
34*2+1,10*2)*2,50(1,90*2,50+7,00*0,7+6,0*1,15*4+3,0
0*1,15*
4+0,90*2,10*16+0,71*2,50*8+0,80*2
,50+0,90*2,50+4,72*0,40*4+2,32*0,4
0*4+1,90*2,50*2+0,85*2,50)=
х=150 цм
просторија: 9
14,61*1,50=
Набавка материјала и постављање
сокле од подних керамичких
плочица, висине до 10 цм.
Плочице лепити лепком за
плочице.
Подлога мора бити равна и
припремљена.
Постављене плочице фуговати и
соклу очистити.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м1.
просторије: 7, 17, 18, 25, 26, 27
16,57+29,20+16,22+16,00+19,52+7,6
5-10,90=

м2

445.72

м2

21.92

м

94.26
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УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
IX
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Набавка и постављање подне
облоге ламинат, клик систем,
дебљине 8 мм, за средње тешка
оптерећења (класа 31), по избору
пројектанта.
Ламинатна подна облога поставља
се као пливајући под.
Ламинат мора да буде јак, трајан и
високопресован, а носач плоча
високе густине, ХДФ, ивице
импрегниране и са нутом и
федером.
Подну облогу унети, распаковати и
оставити 24 часа да се аклиматизује
у атмосфери просторије.
Преко припремљене подлоге
поставити филц и фолију.
Поред зидова оставити
дилатационе спојнице ширине 10
мм.
Систем затварања је на суво.
Подну облогу пажљиво поставити
и саставити на "клик".
Поред зидова поставити лајсне и на
сваких 80 цм лајсне причврстити за
зид. Сучељавања геровати.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 10, 11
4,89+7,73=

м2

12.62

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
X
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних дрвених врата са
фиксним надсветлом.
Конструкција врата, штокови и
1.
опшивке од пуног дрвета - чамове
грађе прве класе.
Крила пуна, обострано обложена
медијапаном дебљине д =6 мм са
тврдом испуном од лепљених

Страна 56

2.

ламелираних летвица.
Фиксно надсветло застаклити
равним стаклом д=4 мм и
заптивање извршити силиконом.
Уградња врата са штелујућим
первајзима сa свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата снабдети стандардним
оковом по СРПС-у.
На крилима предвидети три шарке
по висини, цилиндaр браву са три
кључа, гумене одбојнике у поду,
кваке са повијеним крајевима ка
крилу.
Боја окова по избору инвеститора.
Завршна обрада врата је фабричко
бојење полиуретанским лаком у
тону по избору инвеститора. Све
мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1 дим 80*210+40 цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних дрвених врата са
фиксним надсветлом.
Конструкција врата, штокови и
опшивке од пуног дрвета - чамове
грађе прве класе.
Крила пуна, обострано обложена
медијапаном дебљине д =6 мм са
тврдом испуном од лепљених
ламелираних летвица.
Фиксно надсветло застаклити
равним стаклом д=4 мм и
заптивање извршити силиконом.
Са спољне и унутрашње стране
крила, у доњем делу, заштитити
алуминијумским лимом висине
15цм због одржавања.
Уградња врата са штелујућим
первајзима сa свим потребним

ком

1.00
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3.

заптивањем и опшивкама.
Врата снабдети стандардним
оковом по СРПС-у.
На крилима предвидети три шарке
по висини, цилиндaр браву са три
кључа, гумене одбојнике у поду,
кваке са повијеним крајевима ка
крилу.
Боја окова по избору инвеститора.
Завршна обрада врата је фабричко
бојење полиуретанским лаком у
тону по избору инвеститора. Све
мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 2 дим 90*210+40 цм
Набавка и уградња унутрашњих
двокрилних делимично
застакљених дрвених врата.
Конструкција врата, штокови и
опшивке од пуног дрвета - чамове
грађе прве класе.
Крила пуна, обострано обложена
медијапаном дебљине д =6 мм са
тврдом испуном од лепљених
ламелираних летвица, отварања
180°.
Крила застаклити каљеним стаклом
д=6 мм и заптивање извршити
силиконом.
Са спољне и унутрашње стране
крила, у доњем делу, заштитити
алуминијумским лимом висине 15
цм због одржавања.
Уградња врата са штелујућим
первајзима сa свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата снабдети стандардним
оковом по СРПС-у.
На крилима предвидети три шарке
по висини, цилиндaр браву са три

ком

1.00
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4.

кључа, гумене одбојнике у поду,
кваке са повијеним крајевима ка
крилу и снапер за фиксирање
мањег крила.
Боја окова по избору инвеститора.
Завршна обрада врата је фабричко
бојење полиуретанским лаком у
тону по избору инвеститора. Све
мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 3 дим 127*210 цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних делимично
застакљених дрвених врата са
фиксним бочним делом и
надсветлом.
Конструкција врата, штокови и
опшивке од пуног дрвета - чамове
грађе прве класе.
Крило пуно, обострано обложено
медијапаном дебљине д =6 мм са
тврдом испуном од лепљених
ламелираних летвица, отварања
180°.
Фиксно надсветло застаклити
равним стаклом д=4 мм, а бочни
део и крило застаклити каљеним
стаклом д=6 мм и заптивање
извршити силиконом.
Са спољне и унутрашње стране
крила, у доњем делу, заштитити
алуминијумским лимом висине 15
цм због одржавања.
Уградња врата са штелујућим
первајзима сa свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата снабдети стандардним
оковом по СРПС-у.
На крилу предвидети три шарке по
висини, цилиндaр браву са три

ком
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кључа, гумене одбојнике у поду,
кваке са повијеним крајевима ка
крилу.
Боја окова по избору инвеститора.
Завршна обрада врата је фабричко
бојење полиуретанским лаком у
тону по избору инвеститора. Све
мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 4 дим 80+90*210 +40 цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних дрвених врата са
фиксним надсветлом.
Конструкција врата, штокови и
опшивке од пуног дрвета - чамове
грађе прве класе.
Крила пуна, обострано обложена
медијапаном дебљине д =6 мм са
тврдом испуном од лепљених
ламелираних летвица.
Фиксно надсветло застаклити
равним стаклом д=4 мм и
заптивање извршити силиконом.
Крила врата скратити при поду 2
цм због одржавања санитарног
чвора, и са спољне и унутрашње
стране крила у доњем делу
заштитити алуминијумским лимом
висине 15цм.
Уградња врата са штелујућим
первајзима сa свим потребним
заптивањем и опшивкама.
Врата снабдети стандардним
оковом по СРПС-у.
На крилима предвидети три шарке
по висини, цилиндaр браву са три
кључа, гумене одбојнике у поду,
кваке са повијеним крајевима ка
крилу.
Боја окова по избору инвеститора.

ком
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Завршна обрада врата је фабричко
бојење полиуретанским лаком у
тону по избору инвеститора. Све
мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 5 дим 71*210+40 цм
Набавка и уградња унутрашњег
троделног дрвеног фиксног
надсветла.
Конструкција надсветла и опшивке
од пуног дрвета - чамове грађе прве
класе.
Фиксно надсветло застаклити
равним стаклом д=4 мм. и
заптивање извршити силиконом.
Завршна обрада врата је фабричко
6.
бојење полиуретанским лаком у
тону по избору инвеститора.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 6 дим 233*40 цм
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
XI
УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних врата са пуним
надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата и надсветло су са
испуном од алуминијумског
1.
термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити део крила каљеним
стаклом д=6 мм. Заптивање
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2.

стаклених делова и термопанела
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова. поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1 дим 90*210 цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних врата са надсветлом,
од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата је са испуном од
алуминијумског термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити део крила каљеним
стаклом д=6 мм, а надсветло
равним стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова и
термопанела извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
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3.

4.

штокова поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт. Обрачун по комаду.
пос 1а дим 90*210+40 цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних вратаса пуним
надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата и надсветло су са
испуном од алуминијумског
термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити део крила каљеним
стаклом д=6 мм. Заптивање
стаклених делова и термопанела
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 2 дим 80*210+40 цм
Набавка и уградња унутрашњих
двокрилних противдимних врата са
пуним фиксним деловима и
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надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.
Шире крило се користи за
свакодневну комуникацију а уже
крило повремено.
Крила врата, фиксни делови и
надсветло су са испуном од
алуминијумског термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити крила каљеним стаклом
д=6 мм.
Заптивање стаклених делова и
термопанела извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
У оквиру врата поставити
тространи ЕПДМ дихтунг.
Са доње стране крила врата у
предвиђеном зарезу постављају се
четкице које представљају
заштитну баријеру.
Врата снабдети првокласним
оковом,шнапером за уже крило,
цилиндар бравом са три кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне.
Сви елементи морају бити
атестирани на потпуно дихтовање.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 3 дим 190*210+40 цм
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5.

Набавка и уградња унутрашњих
двокрилних противдимних врата са
пуним фиксним деловима и
надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крила врата, фиксни делови и
надсветло су са испуном од
алуминијумског термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити крила каљеним стаклом
д=6 мм. а надсветло равним
стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова и
термопанела извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
У оквиру врата поставити
тространи ЕПДМ дихтунг.
Са доње стране крила врата у
предвиђеном зарезу постављају се
четкице које представљају
заштитну баријеру.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне.
Сви елементи морају бити
атестирани на потпуно дихтовање.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 3а дим 190*210+40 цм

ком

1.00

Страна 65

Набавка и уградња унутрашњих
фиксних надсветла од
пластифицираних алуминијумских
профила. Застаклити надсветла
равним стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
6.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Све мере проверити
на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 4 дим 120*40 цм
Набавка и уградња унутрашњих
фиксних надсветла од
пластифицираних алуминијумских
профила. Застаклити део крила
равним стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
7.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу. Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 5 дим 472*40 цм
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
8.
оверу. Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 6 дим 232*40 цм
УКУПНО УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА
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XII

1.

2.

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња двокрилних
металних прозора.
Прозори су од кутијастих челичних
профила. Застаклити равним
термофлот стаклом 4+16+4 мм.
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Отварање према шеми.
Све металне делове одмастити и
очистити од рђе, варове обрусити,
бојити 2х основном бојом и
синтетским лаком у тону по избору
Инвеститора.
Са спољне стране урадити солбанк
од пластифицираног лима д=0.5
мм.
Прозоре снабдети одговарајућим
оковима и механизмом за
затварање. Све мере проверити на
лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1 дим 200*65 цм
Набавка и уградња металних
прозорских гитера.
Гитери се састоје од челичног рама
и кутијастих челичних профила
30/30/3 мм који се постављају на
међусобном растојању према
цртежу.
Метални гитер монтира се са
спољне стране прозора варењем за
бетонске елементе.
Све металне делове одмастити и
очистити од рђе, варове обрусити,
бојити 2х основном бојом и
синтетским лаком у тону по избору
Инвеститора.
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3.

Све мер Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1а дим 200*65 цм е проверити
на лицу места.
Набавка и уградња металних врата.
Конструкција врата од челичних
профила.
Шток од хладно ваљаног челичног
лима д=0,8 мм. Крила ојачана
челичним шипкама, облога крила
од топловаљаног челичног лима д=
0,8 мм.
Све металне делове одмастити и
очистити од рђе, варове обрусити,
бојити 2х основном бојом и
синтетским лаком у тону по избору
Инвеститора.
Врата снабдети неопходним оковом
стандарног квалитета, по СРПС-у,
цилиндар бравом са три кључа и
рукохватом.
По висини крила три шарке и све
неопходне заптивне и покривне
лајсне.
Предвидети еластичне дихтунг
траке по ободу штока, врата имају
праг из понуде произвођача врата.
Дихтовање врата извести пурпеном
уз обавезну заштиту покривним
лајснама. Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт. Све мере проверити на
лицу места.
Обрачун по комаду.
пос 2 дим 80*210 цм
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4.

5.

Набавка и уградња четворокрилног
металног прозора.
Прозори од кутијастих челичних
профила.
Прозор је подељен на четири
сегмента.
Два сегмента су застакљена и
отварају се на кант, један са
уграђеном металном престројном
решетком и још један, који је
фиксан, обложен челичним лимом
са термо испуном.
Делове прозора који се отварају
застаклити равним термофлот
стаклом 4+16+4 мм.
Отварање према шеми.
Све металне делове одмастити и
очистити од рђе, варове обрусити,
бојити 2х основном бојом и
синтетским лаком у тону по избору
Инвеститора. Прозор снабдети
одговарајућим оковима и
механизмом за затварање. Све мере
проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 3 дим 400*70 цм
Набавка материјала, израда и
монтажа конструкције
надстрешнице.
Конструкцију надстрешнице
израдити од челичних кутијастих
профила 60/40/3 мм и анкеровати за
бетонске серклаже, а остатак
носача заварити за ту челичну
носећу конструкцију.
Лексан плоче д= 1 цм за челични
профил причврстити одговарајућом
"Л" алуминијумском лајсном.
Све металне делове обојити
минијум бојом и бојити два пута
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бојом за метал у боји по избору
инвеститора.
На најнижој коти надстрешнице
дуж целог зида опшити лимом и
воду усмерити у олучну вертикалу.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу. Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 4 дим 234*165 цм
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
XIII
ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА
Набавка и уградња
противпожарних врата.
Једнокрилна метална
противпожарна врата отпорна на
пожар 90 мин, атестирана према
ЈУС.У.Ј1.160. Отварање са
унутрашње стране ка напоље.
Шток је метални-анкерован за зид,
крило је урађено од кутијастих
профила 50/50/4 мм. и обоцтрано
обложено челичним лимом д= 1,5
мм, са противпожарном испуном
између.
Врата морају имати атесну
плочицу, дихтунг траку по целом
1.
ободу и механизам за
самозатварање.
Оков је стандардан са
цилиндричном бравом и три кључа.
Спојнице запунити
експандирајућом ватроотпорном
пеном.
Све металне делове одмастити и
очистити од рђе, варове обрусити,
бојити 2х основном бојом и
синтетским лаком у тону по избору
Инвеститора.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
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оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1 дим 100*210 цм
УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА
XIV

1.

ПВЦ СТОЛАРИЈА
Набавка материјала и прерада
постојећег ПВЦ прозора.
Прозор прерадити према пројекту,
шеми и упутству пројектанта.
Прерада обухвата и евентуалну
демонтажу, транспорт до
радионице и поновну монтажу
позиције, ако је то потребно. Ценом
је обухваћен материјал, рад и
транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 5 дим. 600*115
1,00=
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УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА
XV

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.

Све површине остругати и опрати,
а затим обрусити и очистити.
Прегледати и поправити
малтерисањем мања оштећења и
пукотине и потом извршити
импрегнацију.
Овако припремљене површине
глетовати дисперзионим глетом у
најмање два слоја до добијања
потпуно равне и глатке површине.
Све површине брусити, гипсовати,
неутрализовати и импрегнирати.
Предбојити полудисперзионом
бојом и исправити тонираним
дисперзионим глетом.
Бојити полудисперзивном бојом
први и други пут. Боја и тон по
избору пројектанта. Ценом је
обухваћен материјал, рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2.
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2.

просторије: 7, 9, 10, 11, 17, 19, 19,
20, 25, 26, 27
(16,57+14,61+8,86+11,64+29,20+16,
22+13,74+14,06+16,00+19,52+7,65)*
2,50=
Набавка материјала, глетовање и
бојење полудисперзијом постојећих
плафона.
Све површине остругати и опрати,
а затим обрусити и очистити.
Прегледати и поправити
малтерисањем мања оштећења и
пукотине и потом извршити
импрегнацију.
Овако припремљене површине
глетовати дисперзионим глетом у
најмање два слоја до добијања
потпуно равне и глатке површине.
Предбојити полудисперзионом
бојом и исправити тонираним
дисперзионим глетом.
Бојити полудисперзивном бојом
први и други пут. Боја и тон по
избору пројектанта.
Ценом је обухваћен материјал, рад,
радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
14,03+5,37+0,93+1,62+13,20+1,14+1
3,06+4,89+7,73+12,17+1,85+10,17+1
2,65+9,44+10,94+13,27+93,04+24,13
+11,80+8,52+7,60+9,08+8,00+16,00+
13,06+3,56=327,25

м2

420.18

м2

327.25
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3.

Бојење зидова уљаном бојом
претходно обојених зидова
полудисперзијом.
Бојити уљаном бојом први и други
пут.
Боја и тон по избору инвеститора.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије 17, 18
(29,20+19,52)*1,50=

м2

73.08

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Б.

ВРСТА РАДОВА

I
II
III

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ

IV

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

V
VI
VII

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

VIII

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IX

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

X

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

XI

УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА

XII

БРАВАРСКИ РАДОВИ

XIII

ПРОТИВПОЖАРНА ВРАТА

XIV

ПВЦ СТОЛАРИЈА
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МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ИЗНОС

УКУПНО:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Р.Б.

I
1.

2.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

Јединична
цена
материјала

Јединична цена
рада

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Разбијање армирано-бетонске
плоче за демонтажу постојећих
инсталација, и за ископ земље за
полагање новопројектованог
цевовода. После монтаже
цевовода и зарпавања рова
песком, извршити враћање
плоче у првобитно стање.
Обрачун по м²
Ручни ископ земљишта II i III
категорије за ровове
канализационих цеви и
сепаратора масти. Ширина
ровова за је 0,6m. Ископ
извршити у свему према
приложеним цртежиме,
техничким прописима и
упутствима надзорног органа.
Ископ извршити са правилним
отсецањем бочних страна и
финим планиранјем дна рова са
тачношћу ±2 cm. Одбацивање
ископаног материјала обавезно
мин. на 1.0 м од ивице рова са
једне стране, док се друга страна
користи за траспорт цеви и
материјала. Дно рова мора бити
ископано и поравнато према
котама датим у пројекту.
Потребно је стриктно

м²

50
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Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

остваривање пада између
задатих тачака. У случају
прекопа вишак се мора
попунити набијеним земљом о
трошку извођача. У случају
посебних услова, материјала и
тешкоћа који изискују
специјалан рад и оруђа, исти ће
се накнадно обрачунавати у
договору са надзорним органом.
Приликом ископа треба се
придржавати ПТП о
безбедности рада. Ценом је
обухваћено и евентуално
црпљење атмосферске или
подземне воде, уколико се
појави током извођења радова.
Обрачун по м3

3.

м³

40

Извршити набавку, транспорт и
уграђиванје песка на дно рова,
око и изнад цеви у слоју мин.
дебљине 10 цм. Песак не сме
бити од трошне стене нити
имати крупне комаде камена ни
грудве земље у себи. Песак мора
бити чист, уједначене
гранулације, без примеса
органских материја. Песак се
полаже читавом ширином рова.
Прво се насипа слој испод цеви
- постељица, која се набија до
95% збијености по Проктору.
По завршеној монтажи и
испитивању цевовода и
добијању одобрења од стране
надзорног органа, песак се
распоређује читавом дужином
цеви и ручно набија у слојевима
10-20 cm тако да се са стране
цеви постигне збијеност од 95%,
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а изнад темена цеви 85-95 % по
Проктору.
Обрачунава се и плаћа по м3
песка у набијеном стању
Извршити транспорт преостале
земље од ископа на депонију
која је за то одређена. Ценом
4.
обухваћено: утовар, транспорт,
истовар и грубо планирање на
депонији. Даљина транспорта до
5 км.
Транспорт шута на овлашћену
градску депонију.У цену
коштања улази утовар,
5.
транспорт до места депоније и
истовар материјала на депонији.
Обрачун по м3 у постојећем
стању.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II
ВОДОВОД
1.
Извршити демонтажу постојеће
водоводне мреже. Демонтиране
цеви депоновати на место које
одреди инвеститор.
паушално
Набавка, транспорт и монтажа
полипропиленских водоводних
цеви, са потребним фазонским
комадима. Позицијом
обухваћен: сав употребљени
материјал са растуром,
припремно завршни радови,
2.
пренос материјала до места
монтаже, размеравање водова по
плану, пробијање отвора кроз
зидове и међуспратне
конструкције, израда жљебова у
зидовима за полагање цеви,
сечење цеви, спајање и уградња
фазонских комада.

м³

20

м³

20

м³

20
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3.

4.

5.

Обрачун по метру дужном
монтиране, испитане и
дезинфиковане мреже.
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
Термичка
изолација
за
водоводне цеви, од незапаљивог
(самогашљивог) материјала на
бази каучука, типа "Armacell
"(Halogen-free,CFC-free)или
одговарајућег.
Позицијом обухваћен целокупан
развод положен ван зидова.
Ø 15 za cev DN20
Ø 20 za cev DN20
Ø 25 za cev DN20
Ø 32 za cev DN25
Ø 40 za cev DN32
Ø 50 za cev DN40
Месингани пропусни вентил
(NP=10 bar-a) са навојним
прикључцима, точкићем и
испусном славином, заједно са
пратећим материјалом за
уградњу. Обрачун по комаду
комплет уграђеног и испитаног
вентила одговарајућег пречника.
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 65
Набавка и монтажа вентила
(NP=10 bar-a) од месинга са

м´
м´
м´
м´
м´
м´

105
120
60
20
25
14

м'
м'
м'
м'
м'
м'

10
20
20
20
25
14

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

11
15
2
2
2
1
1
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6.

7.

8.

капом и розетом, на разводним
цевима, односно код санитарних
објеката.
Обрачун по комаду комплет
уграђеног и испитаног вентила
одговарајућег пречника.
DN 20 (3/4")-propusni
DN 15 (1/2")-propusni
DN 15 (1/2")-EK
Набавка и монтажа самостојећег
електричног акумулационог
бојлера, запремине V=500l, са
уграђеним грејачем. Позицијом
је обухваћена: одговарајућа
рециркулациона пумпа, са
пратећим вентилима; вентилима
са испустом на доводном и
одводном цевоводу, као и
комплетан преостали материјал
за уградњу.
Обрачун по комаду комплет
уграђеног и испитаног бојлера.
Дезинфекција санитарне
водоводне мреже хлорним
раствором (30 гр активног хлора
на 1 м3 воде). Дезинфекција
приближно траје око 3 часа.
Након извршене дезинфекције,
целокупну водоводну мрежу
треба добро испрати чистом
водом, док се не изгуби мирис
хлора. Обрачун по м' цеви која
се дезинфикује.
Испитивање цевовода на пробни
притисак према приложеном
упуству и важећим техничким
прописима. Обрачун по м' цеви
која се испитује.

ком.
ком.
ком.

20
50
65

ком.

1

м'

344

м'

344

УКУПНО ВОДОВОД
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КАНАЛИЗАЦИЈА

III

1.

2.

3.

Извршити набавку, транспорт и
монтажу дебелозидних
канализационих цеви типа
Wavin Astolan или
еквивалентно. На свим местима
одређеним пројектом уградити
одговарајуће фазонске и
ревизионе комаде. Спајање цеви
врши се натичним фитингом,
према упутствима произвођача
цеви. Пре затрпавања цеви
комплетна мрежа мора бити
испитана на вододрживост.
Цеви које се полажу у тло
морају бити пажљиво положене
на претходно припремљену
постељицу од песка и дотеране
по правцу и нивелети према
пројектној документацији.
Ценом је обухваћен комплетан
рад и материјал, укључујући
обујмице и вешаљке за
причвршћивање цевовода за
конструкцију објекта.
Обрачун по метру дужном
монтиране канализационе
мреже.
Ø50
Ø75
Ø110
Ø160
Набавка, транспорт и монтажа
типске вентилационе капе за
унутрашњу уградњу HL 900N.
Обрачун по комаду комплет
уграђене капе.
Ø150/100

м'
м'
м'
м'

15
14
70
60

ком.

7

Извршити набавку, транспорт и
монтажу подних сливника са
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4.

5.

6.

решетком. Подни сливници су
пластични типа HL са решетком
од нерђајућег челика или
одговарајуће. Сливник се
састоји од излива, сифона и
горњег дела са решетком од
нерђајућег челика.Обрачунава
се и плаћа по комаду уграђеног
сливника
Ø70
Ø100
Набавка, транспорт и монтажа
кухињског сепаратора масти
ACO LIPUMAX C-FST 10/2000
T335 сепаратор масти од AB
према EN1825, протока 10l/s
таложником од 2000l.
Улив/излив DN150, поклопац
класе D400. Сепаратор је
намењен за спољну уградњу (у
земљу). Позицијом је обухваћен
комплетан пратећи материјал за
уградњу. Обрачун по комаду
комплет уграђеног сепаратора
Набавка, транспорт и уградња
неповратне клапне Ø160 у
канализационе шахтове, према
цртежу. Позицијом је
обухваћено сечење комада
постојеће цеви или евентуална
уградња цеви у шахту за
монтажу клапне и сав
неопходан материјал и радови за
правилну уградњу.
Обрачун по комаду уграђене
клапне

ком.
ком.

4
1

ком

1

ком.

4

Набавка, транспорт и уградња
ACO Inox канала хигијенског
дизајна за комерциалне кухиње
од нерђајућег челика AISI 304,
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7.

са телескопским сливником,
сифоном и кофицом за крупан
отпад. Хоризонтални излив
DN100 преко сливника капацита
4.5 l/s (испитано према норми
SRPS EN1253) пречника тела
218mm. покривна решетка је
пречкаста противклизна за
класу оптерећења R50 електрополирана. Дубина
канала 150mm, димензија,
стандардни руб испуњен, канал
је заштићен од корозије
поступком пикопасавизације.
Обрачун по комаду уграђеног
канала.
400x1850mm
400x1400mm
400x950mm
Набавка, транспорт и уградња
ACO INOX сливника 157
једноделни, 300x300mm од
нерђајућег челика AISI 304,
хоризонтални излив DN100, са
сифоном. Укупна висина
сливника 175mm. Хигијенски
према EN1672 i EN ISO 14159,
кофица за крупни талог и
ребраста противклизна решетка
за оптерећење M125.
Обрачун по комаду уграђеног
сливника

2.

1
4
15

ком.

5

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

IV
1.

ком.
ком.
ком.

Демонтажа постојећих
санитарних уређаја
паушално
Извршити демонтажу постојеће
канализационе мреже.
Демонтиране цеви депоновати
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3.

4.

5.

на место које одреди
инвеститор.
паушално
Набавка, транспорт и монтажа
WC шоља од фајанса.
Позицијом обухваћени: шоља,
пластична цев Ø32 за спој шоље
и испирача, бешумни ниско
монтажни водокотлић, цев 3/8"
за повезивање водокотлића и
угаоног вентила, седиште са
поклопцем од тврде пластике,
гумена подлога испод шоље,
гумена навлака са обујмицама за
спој шоље са пластичном цеви
за испирач, ПВЦ цев Ø100 за
спој шоље са канализацијом,
месингани завртњеви и
пластични типлови за спој шоље
и пода.
Обрачун по комаду комплет
монтиране и испитане шоље.
Набавка, транспорт и уградња
акрилне туш кадe стандардног
квалитета димензија 90x90цм,
заједно са батеријом за топлу и
хладну воду, преливноиспусном гарнитуром-сифоном
и осталом припадајућом
опремом за комплетну монтажу
Обрачунава се и плаћа по
уграђеном комаду.
Набавка, транспорт и монтажа
комплет
умиваоника
од
санитарне керамике са стубом
(квалитета
као
"Керамика"
Младеновац,
или
слично).
Шкољка мора бити снабдевена
отвором за одвод, преливом и
чепом за затварање одводног

ком.

2

ком.

1
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6.

7.

8.

отвора.
Испод
шкољке
монтирати хромирани сифон са
розетном
и
одговарајућу
челичну цев за спој са
канализацијом. Спој прекрити
никлованом розетном. Качење и
фиксирање извршити путем
жабица
или
шрафова
уз
претходну уградњу пластичних
типлова. У цену урачуната и
набавка и уградња стојеће
једноручне славине за топлу и
хладну воду.
Обрачунава се и плаћа по
комаду све комплет монтирано.
Набавка, транспорт и монтажа
трокадера од фајанса високе
чврстоће,
беле
боје,
са
покретном
пониклованом
решетком, гуменом манжетном,
гуменим подметачем између
трокадера и пода и следећом
пратећом
опремом:
високо монтажни емајлирани
водокотлић
(комплет
са
пловком и вентилом), беле боје,
са флексибилним цревом 3/8 " за
везу са угаоним вентилом и
ПВЦ цеви Ø32 за везу са
трокадером; зидне поникловане
славине за хладну и топлу воду.
Обрачун по комаду комплет
монтираног трокадера
Набавка транспорт и уградња
виндабоне
у
топлотној
подстаници,
комплет
са
холендер славином
Обрачун по комаду
Набавка, транспорт и монтажа
зидне никловане једноручне

ком.

2

ком.

1

ком.

1

ком.

19
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9.

10.

I
II
III
IV

батерије за топлу и хладну воду
са продуженом лулом. Уградњу
извршити након постављања
кухињских елемената
Обрачун по комаду монтиране
батерије
Набавка, транспорт и уградња
холендер славине, са свим
припадајућим
елементима.Уградњу извршити
након постављања кухињских
елемената
Обрачун по комаду монтиране
славине
Набавка, транспорт и монтажа
електричног
акумулационог
бојлера
са
пратећим
материјалом за уградњу.
Обрачун по комаду комплет
монтираног
и
испитаног
бојлера.
'V=10 l - нискомонтажни

ком.

6

ком.

1

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
УКУПНО:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
За адаптацију и санацију електроенергетских нсталација сутерена, објеката ПУ"Весна"
блок 21, Нови Београд

Овим предмером и предрачуном обухваћена је монтажа, повезивање, испитивање, пуштање у погон, пробни рад и примопредаја свог материјала
и опреме који су наведени у појединим позицијама.
Цене обухватају цене материјала, цене радне снаге, транспорт, све порезе и доприносе на материјал, као и евентуално осигурање. Такође, цене
укључују и испоруку и уградњу свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у
првобитно стање дела осталих радова оштећених приликом извођења инсталација из овог пројекта.
Цене укључују и израду све потребне радионичке документације потребне за производњу, монтажу, испитивање, пуштање у погон и одржавање
опреме.
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима B3. Сви радови морају бити изведени стручном радном
снагом, и у потпуности према важећим техничким прописима у Србији за предметну врсту радова.
Наведени произвођачи опреме нису искључиви!
Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да та опрема, односно материјал, има исте електротехничке и
конструктивне карактеристике као и наведени, што потврђује стручно лице (Надзорни орган).
НАПОМЕНА: Према закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 39/02) сва опрема је еквивалентна наведеном типу произвођача.
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Р.Б.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

Јединична
цена
материјала

А. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Испорука и монтажа нa зиду
разводног ормана RO-kuh, израђеног
од два пута декапираног лима,
снабдевеног вратима, бравом и
кључем, обојеног основном и лак
бојом, са следећом уграђеном,
повезаном и обележеном опремом:
- компакт прекидач К 320A, 400V,
- аутоматских осигурача 2A, 230V,
ком.2 - аутоматских осигурача 6A,
230V, ком.1- аутоматских осигурача
10A, 230V, ком.6- аутоматских
осигурача 16A, 1п, 230V, ком.56аутоматских осигурача 16A, 3п,
A.1
400V, ком.9- аутоматских осигурача
20A, 3п, 400V, ком.1- аутоматских
осигурача 25A, 3п, 400V, ком.3ком
1
аутоматских осигурача 32A, 3п,
400V, ком.2- аутоматских осигурача
63A, 3п, 400V, ком.2- ФИД склопке
63/0,5А, ком.2- ФИД склопке 40/0,5А,
ком.2- ФИД склопке 25/0,5А, ком.5ФИД склопке 16/0,5А, ком.3-1 ком.
тастер за хитно искључењеи остали
потребан материјал за монтажу,
ожичавање и комплементирање
разводног ормана, увођење и спајање
напојних водова.
A. РАЗВОДНИ ОРМАНИ УКУПНО:
Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ
Испорука и уградња напојних каблова за напајање разводних табли у зиду под малтер
(са шлицовањем и поновним малтерисањем) у спуштеном плафону, и то:
Испорука и уградња напојног кабла
Б.1
N2XH-Y 4x185 mm² од ГРО до РОм.
21
кух , делимично на ПНК носачима,
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Јединична
цена
рада

Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.7

Б.8

делимично у зиду под малтер у ПВЦ
цеви.
Испорука и уградња напојних
каблова PP00-Y 4x95 mm² од KPK до
GRO , у зиду под малтер у ПВЦ
цеви.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5x4 mm² за
напајање трофазних извода
технолошких потрошача , делимично
у подној ПВЦ цеви, делимично на
ПНК носачима, делимично у зиду под
малтер у ПВЦ цеви, просечне дужине
16m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5x6 mm² за
напајање трофазних извода
технолошких потрошача , делимично
у подној ПВЦ цеви, делимично на
ПНК носачима, делимично у зиду под
малтер у ПВЦ цеви, просечне дужине
18m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5x10mm² за
напајање трофазних извода
технолошких потрошача, деломично
у зиду под малтер у ПВЦ цеви,
делимично на ПНК носачима,
просечне дужине 18m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 3x2,5 mm² за
напајање утичница у зиду под
малтер, делимично на ПНК носачима,
просечне дужине 12m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 3x2,5 mm² за
напајање технолошких потрошача у
зиду под малтер, делимично на ПНК
носачима, просечне дужине 22m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 2, 3x1,5 mm² за
израду сијаличних места нужне,
опште расвете у ПНК носачима и у
зиду под малтер, просечне дужине

м.

50

ком.

4

ком.

2

ком.

5

ком.

92

ком.

6

ком.

81
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Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Б.19
Б.20

7m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5х6mm² на ПНК
носачима делимично у поду у ПВЦ
цевима просечне дужине 23,5m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5х4mm² на ПНК
носачима делимично у поду у ПВЦ
цевима просечне дужине 23,5m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5х2,5mm² на ПНК
носачима делимично у поду у ПВЦ
цевима просечне дужине 20,5m.
Испорука и уградња ПВЦ гибљивих
црева пречника (18-29)мм у зиду под
малтер на свим прикључцима
потрошача.
Испорука и уградња ПВЦ гибљивих
црева пречника 80мм у зиду под
малтер.
Испорука и уградња ПВЦ гибљивих
црева пречника 100мм у зиду под
малтер.
Испорука и уградња PVC тврдих цеви
у кухињском поду пречника (2336)мм
Испорука и уградња PVC тврдих цеви
у поду кухиње пречника до 60мм,
пре бетонирања кухињског пода.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 400х50 мм, класе
Е90, комплет са зидним носачима и
прибором за монтажу.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 300х50 мм, класе
Е90, комплет са зидним носачима и
прибором за монтажу.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 200х50 мм, класе
Е90, комплет са зидним носачима и
прибором за монтажу.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 100х50 мм, класе

ком.

2

ком.

4

ком.

8

м'

860

м'

50

м'

11

м'

78

м'

52

м'

16

м'

19

м'

38

м'

13
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Е90, комплет са зидним носачима и
прибором за монтажу.
Пробијање отвора у зиду дебљине
Б.21
ком.
12
преко 12см.са обрадом отвора.
Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ УКУПНО:
В. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА
Цене светиљки обухватају испоруку и уградњу светиљки комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним прибором.
В.8 Испорука и уградња надградне флуо
светиљке, или еквивалентне типу
FR200 Siteco 5LS32272C, 2x36W,
IP65.
ком.
37
В.10 Испорука и уградња надградне флуо
светиљке, или еквивалентне типу
FR200 Siteco 5LS32271A, 1x18W,
IP65.
ком.
2
В.11 Испорука и уградња надградне флуо
светиљке, или еквивалентне типу
ORION, Buck, 4х18W.
ком.
2
В.21 Испорука и уградња противпаничне
светиљке, или еквивалентне типу
Practica Buck, 8W.
ком.
19
В.22 Обичан прекидач једнополни, 10/16
А, 230V, за у зид, са кутијом
ком.
17
В.23 Серијски прекидач 10/16 А, 230V, за
у зид, са кутијом
ком.
1
В.24 Наизменични прекидач 10/16 А за у
зид, са кутијом
ком.
7
В.27 Монофазна шуко прикључница 230V,
16А за у зид, са кутијом
ком.
82
В.28 Трофазна шуко прикључница 380V,
16А, са кутијом
ком.
7
В.31 Прекидач за хитно искључење
“печурка”
ком.
1
В. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА УКУПНО:
Г. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
Кутија за изједначавање потенцијала
у PS-49 са испоруком и уградњом у
Г.1
ком.
15
мокрим чворовима и кухињским
просторијама.
Испорука и уградња проводника P/F
Г.2
1x6mm² у зид, под малтер, пре
m'
43
лепљења керамичких плочица, са

Страна 90

повезивањем од SIP у најближој
разводној табли до кутије PS-49.
Испорука и уградња проводника P/F
1x4mm² у зид, под малтер, пре
лепљења керамичких плочица од
Г.3
кутије за изједначавање потенцијала
m'
до металних делова мокрих чворова и
кухињсих просторија са испоруком
бакарних шелни.
Г. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА УКУПНО:

50

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
A. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ
В. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА
Г. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
УКУПНО:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Oвим предмерoм и предрaчунoм предвиђенa је:
-испoрукa oснoвнoг мaтеријaлa нaведенoг у пoзицијaмa,
-испoрукa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa пoтребнoг зa кoмплетну изрaду инстaлaцијa и системa,
-угрaдњa oснoвнoг мaтеријaлa нa нaчин oписaн у пoзицијaмa и уз кoришћење мoнтaжнoг мaтеријaлa,
-пoвезивaње, испитивaње инстaлaцијa и системa и пуштaње у испрaвни рaд,
-дoвoђење у првoбитнo стaње свих oштећених местa нa већ изведеним инстaлaцијaмa и кoнструкцијaмa.
Ценa свaке пoзиције oбухвaтa:
-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa oснoвнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa
-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa,
-цену мoнтaжних рaдoвa сa свим пoрезимa и дoпринoсимa,
-изрaду евентуaлнo пoтребне рaдиoничке дoкументaције кoју рaди извoђaч,
-пoвезивaње, испитивaње и пуштaње у испрaвaн рaд свих елеменaтa инстaлaцијa и пoстрoјењa нaведених у пoзицијaмa,
-укoликo инвеститoр сaм нaбaвљa oснoвни мaтеријaл, нa пример увoзи инoстрaну oпрему, oндa цене пoзиције сaдрже све oстaлo,
изузев цене трaнспoртa и oсигурaњa oснoвнoг мaтеријaлa.
Сaв угрaђени и упoтребљени мaтеријaл мoрa бити првoклaснoг квaлитетa и oдгoвaрaти СРПС-у или признaтим инoстрaним
стaндaрдимa.
сви рaдoви мoрaју бити изведени сa стручнoм рaднoм снaгoм и у пoтпунoсти премa српским техничким прoписимa вaжећим зa
предметну врсту рaдoвa.
Нaведени типoви и прoизвoђaчи пoјединих делoвa oпреме или инстaлaциoнoг мaтеријaлa дaти су кao ближи пoдaтaк и нису
oбaвезујући.
извoђaч мoже угрaдити и другу oпрему, oднoснo мaтеријaл, aли пoд услoвoм дa тaј имa исте електрoтехничке и кoнструктивне
кaрaктеристике кao и нaведени, штo пoтврђује и oверaвa стручнo лице инвеститoрa-нaдзoрни oргaн.
Технички oпис сa техничким услoвимa је сaстaвни деo oвoг предмерa и предрaчунa.
Р.Б.

А.
А.1

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

Јединична
цена
материјала

АУТОМАТСКА ДОЈАВА
ПОЖАРА
Аналогно - адресабилна
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Јединична цена
рада

Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

микропроцесорски контролисана
централа са 1 петљом, капацитета
250 адресабилних елемената у
петљи, максимална дужина петље
2000м, могућност умрежавања до
32 централе, 40x4 карактера
дисплеј, ЛЕД индикација 20 зона, 2
релејна излаза на централи, аутосеарцх и ауто-цхецк функције,
детекција двоструке адресе,
меморија 4,000 догађаја, до 50
адресабилних сирена по петљи, 2
надзирана сиренска излаза, дневноноћни режим рада, подешавање
осетљивости детектора, USB порт
за конфигурисање централа,
димензије 443mm x 268mm x
109mm, poseduje EN 54-2, 4
standard. У кућишту централе има
места за смештање две
акумулаторске батерије 12V/7.5Ah.
Еквивалентна типу DET-CAD-150-2
Detnov, Španija.

А.2

А.3

А.4

А.5

Орман за акумулатроске батерије са
пратећим елементима - релеи,
уводнице,...
Акумулатор 12V/26Ah за
адресабилну централу

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

9

Испорука и уградња телефонског
дојавног аутомата, 2 говорне
поруке, 6 телефонских бројева,
еквивалентан типу
SATEL SAT-DT-1, Poljska.
Analogno-adresabilni optički detektor,
kompenzacija uticaja
prašine,radni napon 22-38V DC,
struja u alarmnom stanju
11mA, u mirnom stanju
300μA.Pokriva prostor od 60m², u
skladu sa EN54-7. Еквивалентно
типу DET-DOD-220A Detnov,
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Španija.

А.6

А.7

А.8

A.9.

A.10.

А.11

А.12

Analogno-dresabilni
termodiferencijalni/termomaksimalni
detektor (58°C), radni napon 22-28V
DC, struja u alarmnom stanju 11mA,
u mirnom stanju 300μA. Pokriva
prostor 20m², u skladu sa EN54-5.
Еквивалентно типу DET-DTD-210A
Detnov, Španija.
Standardna baza za montažu
adresabilnih detektora. Еквивалентно
типу DETZ-200 Detnov, Španija.
Adresabilni ručni javljač požara,
resetujući, radni napon 2238V DC, struja u mirnom stanju
300μA, struja u alarmnom
stanju 3mA, u skladu sa standardom
EN54-11, stepen zaštite IP40.
Еквивалентно типу DET-MAD-450
Detnov, Španija.
Konvencionalna protivpožarna sirena
za unutrašnju montažu, selekcija 3
tona, niske potrošnje (7mA),
87.5dB/1m, napajanje 20Vdc-28Vdc,
u saglasnosti sa EN 54-3 standardom.
Еквивалентно типу DET-SCD100
Detnov, Španija.
Paralelni indikator za signalizaciju
stanja detektora u
zaključanim (blokiranim)
prostorijama. Еквивалентно типу
DET-PAD-10 Detnov, Španija.
Натпис за означавање елемената
система.
Adresabilni ulazni modul sa jednim
nadziranim NO ili NC
ulazom, napajanje sa petlje, imunost
na smetnje, dimenzije
100 mm x 82 mm x 23 mm, u skladu
sa EN 54-18 standardom, mogućnost
montaže na DIN šinu ili na zid
pomoću šrafova. Koristi se za davanje
informacije centrali o proradi

ком.

3

ком

1

ком

2

ком

1

ком

4

ком.

17

ком.

1
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А.13

А.14

А.15

А.16

А.17

А.18

sprinkler sitema. Tip DET-MAD-401
Detnov, Španija.
Adresabilni izlazni modul sa dva
relejna izlaza, 30Vdc/1A,
napajanje sa petlje, imunost na
smetnje, dimenzije 100 mm x
82 mm x 23 mm,u skladu sa EN 54-18
standardom, mogućnost montaže na
DIN šinu ili na zid pomoću šrafova.
Koristi se za potrebe aktiviranja
izvršnih funkcija sistema poput
isključenja sistema ventilacije,
zatvaranja PP klapni i PP vrata u
slučaju pojave požara. Tip DET- DET
MAD-412 Detnov, Španija. или
одговарајући
Испорука и постављање у зид под
малтер, halogen free ПВЦ цеви
Ø25mm, са довољним бројем
разводних кутија са поклопцима, са
изравнавањем зидова са малтером и
глетовањем, као и кречење изнад
положених цеви.
Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
2x2x0.8mm за повезивање
елемената система међусобно и са
централом. Поставља се, кроз
гибљиве инсталационе ПВЦ цеви.
Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
1x2x0.8mm за повезивање
паралелних индикатора са
оптичким јављачима. Поставља се,
кроз гибљиве инсталационе
ПВЦ цеви.
Испорука и монтажа кабла ЈЕH(St)H 2x2x0.8mm FЕ180/Е30 за
повезивање сирена са централом.
Поставља се, кроз гибљиве
инсталационе ПВЦ цеви.
Испорука и монтажа кабла
NHXHX-Y 3x1.5mm2, за напајање
напојне јединице са најближег
ормана, са посебног струјног кола,
поставља се у ПВЦ каналице.

ком.

1

м'

140

м'

115

м'

20

м'

7

m

10
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А.19

А.20

А.21

А.22

Испорука ситног монтажног
материјала.
комплет

1

комплет

1

комплет

1

комплет

1

Монтажа и повезивање подножја
јављача и сирена.
Постављање ознака на елементе
дојаве пожара.
Пуштање у рад. Услуга обухвата:
- проверу исправности изведене
инсталације, монтираних и
повезаних подножја јављача и
сирена,
- монтажу и повезивање централе
на мрежу,
- убацивање јављача у подножја и
обележавање,
- монтажу сигналних линија са
јављачима на централу,
- програмирање централе,
функционално испитивање и
пуштање у рад,
- обуку корисника у руковању,
- испоруку документације
(упутство за руковање и
програмирање, дневник уређаја и
атести),
- примопредају и састављање
записника о исправности и
функционалном испитивању.
Израда пројекта изведеног стања
АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА УКУПНО:
Б. ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ КУХИЊЕ

Б.1

Nazidni 19" rack orman visine 6HU,
osnove dimenzija 600x395mm (ŠxD),
sa staklenim vratima i ključem. Unutar
ormana treba da je izvršeno
međusobno povezivanje svih metalnih
delova radi izjednačenja potencijala u
ormanu. Orman treba da bude
propisno uzemljen na najbliži sabirnik

ком.

1
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za izjednačavanje potencijala. Orman
sličan tipu SCHRACK DW066040--.

Б.2

Б.3

Б.4

Patch panel 19'', 2 HU, modularnog
tipa, prazan, za smeštanje 48xRJ45
modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0480GS
Modul Cat.6 STP, TOOLLESS,
sastavljanje bez alata, za ugradnju u
patch panel ili utičnicu u polju, sličan
tipu SCHRACK HSEMRJ6GWS
Nosač kablova za horizontalno
vodjenje kablova, patch guide, sa 5
manjih prstenova, 19", 1HU, slično
tipu SCHRACK DBS14805-switch 48xRJ45
еквивалентно типу TP-Link TLSG2452 48-port Gigabit Smart svič,
48x10/100/1000Mb/s + 4xSFP Gigabit
slot, SNMP, 802.1Q VLAN, RMON,
QoS, Security, 19" rack

Б.5

Б.6

Б.7

Б.8

Б.9

Б.10

Patch kabl Cat.6 STP sa RJ45
konektorima na oba kraja, sa LED
indikacijom, sa omotačem bez
halogenih elemenata, PIMF, dužine
2m, sive boje, slično tipu SCHRACK
H6GSG02K0G
Утичница 1x RJ-45, cat.6 STP

ком.

1

ком.

26

ком.

1

ком.

1

ком.

26

ком.

26

м'

665

м'

10

м'

650

S/FTP инсталациони кабл, Cat.6a,
4x2xAWG23, 650MHz, сa halogen
free омотачем (LSFRZH)
Испорука и полагање кабла за
уземљење,типаNHXHX-Y 1x16mm2
или одговарајућег, и његово
повезивање на страни рек ормара и
на
страни
сабирнице
код
енергетског ормара
Испорука и постављање у зид под
малтер, halogen free ПВЦ цеви
Ø25mm, са довољним бројем
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Б.11
Б.12
Б.13

А.
Б.

разводних кутија са поклопцима, са
изравнавањем зидова са малтером и
глетовањем, као и кречење изнад
положених цеви.
Обележавање каблова, прикључака
и печ панела-по линији са
материјалом, на оба краја
Атестирање линија са израдом
протокола - по линији
Израда пројекта изведеног стања

ком.

26

ком.

26

комплет
1
ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ КУХИЊЕ УКУПНО:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА
ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ КУХИЊЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-a:
ПДВ (20%):
УКУПНО СА ПДВ-ом (20%):
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Извођач радова код подношења понуде мора сагледати целокупне радове увидом у графичку и текстуалну документацију и упознати се са
постојећим стањем на објекту, како касније не би дошло до потребе за накнадним радовима.
Свака позиција предмера и предрачуна, уколило није супротно написано, обухвата:
набавку или израду опреме и материјала
транспорт до места уградње
монтажу и уградњу
испоруку и монтажу помоћног и потрошног материјала
сав потребан алат, скеле и транспортна средства
сва средства хигијенско техничке заштите и заштите на раду
Извођач је дужан да монтажне радове изведе у свему према опису позиције, општим и техничким условима, графичкој и осталој техничкој
документацији овог пројекта.
Опрема и материјали морају бити врхунског квалитета, израђени и атестирани према важећим стандардима, техничких и физичких карактеристика
које у потпуности испуњавају услове наведене у позицијама.
Р.Б.

A
1.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

Јединична
цена
материјала

Јединична цена

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа постојећих канала од
поцинкованог лима
вентилационог система кухиње,
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рада

Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

2.

3.

са свим пратећим елементима:
фазонским деловима, решеткама,
хаубама, прирубницама,
конзолама, вешаљкама,
држачима и др. Демонтиране
елементе изнети из објекта, и
одложити на привремену
депонију коју одреди инвеститор.
Приближан обрачун по кг. лима.
Демонтажа центрифугалног
вентилатора са електромотором
за одсис ваздуха из кухиње и
одлагање на привремену
депонију коју одреди инвеститор.

кг.

2200

Oбрачун по ком.,
Демонтажа клима коморе
смештене у топлотној
подстаници за убацивање ваздуха
у простор кухиње капацитета
11121 m3/h, производ
14.децембар - TERMOVENT
Београд, и одлагање на
привремену депонију коју одреди
инвеститор.

ком.

1

Обрачун по ком.

ком.

1

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Б
Р.Б.

1.

КЛИМА КОМОРЕ
ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

Јединична
цена
материјала

Јединична цена

Набавка, испорука и монтажа
клима коморе производ
"РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ЕНЕРГИЈЕ" Земун, за убацивање
и обраду свежег ваздух за
потребе кухиње, за унутрашњу
уградњу састава:
DR – регулациони демпер
Страна 100

рада

Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

FB – секција филтера класе EU4
GB – секција топловодног
грејача, Qg = 28,8 kW za tvu/i = 12 / + 18 °C i twu/i = 90 / 70 °C
VU – секција потисног
вентилатора, Vu = 2.600 m³/h ,
pext = 300 Pa , TLZ 250 , Pem =
0,75 kW
Veličine 4 , Sastava
DR+FB+GB+VU

2.

3.

ком.

1

ком.

1

комплет
Набавка, испорука и монтажа
клима коморе производ
"РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ЕНЕРГИЈЕ" Земун, за одсис
масних пара из кухиње, за
унутрашњу уградњу састава:
UP – бочни улазни прикључак са
еластичном везом
VO – секција одсисног
вентилатора, Vo = 6.300m³/h, pext
= 450 Pa ,
вентилатор THLE 500, Pem = 1,5
kW, вентилатор је са
једноструким усисом, са
ревизијом за чишћење и прање и
са електромотором ван струје
ваздуха
Veličine 16 , Sastava UP+VO
комплет
Набавка, испорука и монтажа
клима коморе производ
"РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ЕНЕРГИЈЕ" Земун, за убацивање
ваздуха у еко напу (хаубу), за
унутрашњу уградњу састава:
DR – регулациони демпер
FB – секција филтера класе EU4
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VU – секција потисног
вентилатора, Vu = 4.200 m³/h,
pext = 300 Pa , TLZ 280 , Pem =
1,1 kW
Величине 6 , Састава DR+FB+VU
комплет

4.

ком.

1

кг.

150

ком.

1

Испорука и монтажа постоља за
клима коморе из претходне три
ставке од челичних U и L
профила, са укрућењима, са
горњим рамом по целом обиму
коморе, висине 200 mm,
очишћено и заштићено основном
бојом и лаком.
обрачун по кг.

КЛИМА КОМОРЕ
КАНАЛСКИ РАЗВОД,
ДИСТРИБУТИВНИ
В
ЕЛЕМЕНТИ И КАНАЛСКА
ОПРЕМА
Набавка, испорука и уградња
централне одсисне ``еко`` хаубе
за монтажу изнад термо блока.
Хауба је производ „JAKKA “,
или сл. следећих
карактеристика:
Спољни панели са савијеним
рубовима ради избегавања
озледа. Посуда за скупљање
1.
масти.
Уграђена расвета са заштитном
преградом.
материјал: нерђајући челични
лим 304 AISI
димензија 3900x1800x500mm
тежина: 86 kg
ЈОH CENTRAL HOOD
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2.

3.

4.

Набавка, испорука и уградња
зидне хаубе од инокса производ
JAKKA димензија 2000x900mm
или одговарајућа .
JZH
Набавка, испорука и уградња
вентилационе решетке за
уградњу на канал предвиђене за
убацивање и одсис ваздуха
израђене од челика са
вертикално постављеним
ламелама, дограђеним
наставком са супротно
окренутим лопатицама за
регулисање протока ваздуха и
хоризонталним ламелама за
усмеравање ваздушног млаза.
Производ „Троx“ или сл.
следећих димензија:
TRS-AG/425 x 225
TRS-AG/225 x 125
Набавка, испорука и уградња
фиксне зидне усисне
противкишне жалузине са
жичаном мрежом производ
"АEROGRAMMI" bn
900x500mm или одговарајуће.
900x500 мм.

5.

ком.

2

ком.
ком.

4
8

ком.

1

Набавка, испорука и уградња
равних и фазонских делова
канала за убацивање и
одсисавање ваздуха као и везни
делови у инсталацији израђени
од поцинкованог челичног лима
дебљине 0,5-1,25 mm,
минималне дебљине сагласно
СРПС, комплет са
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прирубницама за притиске до
1000 Pa, заптивним материјалом,
вешалицама, држачима као и
завртњима. Приликом израде за
одређивање дебљине лима и
димензионисање прирубнице
меродавна је већа страна пресека
канала.
Лимене правоугаоне канале
радити у дужини 2 m.
Спајање лимова (равних и
фазонских делова) извести
помоћу двоструко повијеног
шава и „мец“ профила.
Заптивање канала извести
помоћу лепљиве траке или гуме.
Укупна тежина обухвата тежину
правоугаоних канала, колена са
усмеривачима протока, Т рачви,
прелаза и осталих фазонских
канала и прелаза.

6.

Плаћа се рад, алат и материјал
по кг. монтираног канала.
Набавка, испорука и уградња
каналске мреже система за
одсисавање ваздуха из
кухињских хауба и из других
пратећих просторија израђени од
црног челичног лима минималне
дебљине 2 mm чије се спајање
врши заваривањем. Спајање
равних и фазонских делова
канала врши се заваривањем. На
хоризонталним деоницама на 5m
предвидети ревизионе отворе за
чишћење канала од масних пара
и наслага.

кг.

600

кг.

1300
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Набавка, испорука и уградња
термоизолације канала за довод
свежег (незагрејаног) ваздуха
система за довод ваздуха до еко
хаубе и од зидне решетке до
грејача ваздуха (клима коморе).
Изолација се поставља на
спољњој страни канала.
Изолација мора бити самогасива
и при сагоревању не сме
7.
стварати отровне гасове.
Изолација је тип „ARMAFLEX
NH“ (halogen free) дебљине 9
mm, самолепљива cа
одговарајућом количином
оригиналног лепка за спојеве
или одговарајућа.
Уграђена изолација мора да
поседује потврду о квалитету атестну документацију издату од
овлашћене акредитоване
институције Републике Србије.
м²
80
КАНАЛСКИ РАЗВОД, ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И КАНАЛСКА ОПРЕМА
АУТОМАТИКА ЗА КЛИМА
Г
КОМОРУ
Набавка, испорука и монтажа
трокраког регулационог вентила
производ FENIKS BB
* називни притисак: PN16
1.
* карактеристика: једнако
процентна
* повезивање: прирубницама
* маx. температура флуида:140°C
DN 25; Kvs=4 m3/h tip: TV-025/4
ком.
1
Набавка, испорука и монтажа
eлектромоторнoг погона вентила
2.
производ FENIKS BB
* напајање: 24V AC/30 VA
* вођење: импулсно
ком.
1
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* маx. сила: 800N
* маx. ход: 20mm

3.

tip: EPV 3N
Набавка, испорука и монтажа
каналног сензора температуре:
* мерни опсег : -40... +60°C
* мерни елемент: NTC
термистор
производ FENIKS BB
KTS-1
Набавка, испорука и монтажа
диференц. пресостата за ваздух
са прибором производ FENIKS
BB:

4.

5.

6.

7.

ком.

2

ком.

1

ком.

1

FNM 24 A
Набавка, испорука и монтажа
термостата за заштиту од
смрзавања производ FENIKS BB:
* регулациони опсег -10... +12°
* дужина капиларе 3 m
* тип ресета: аутоматски

ком.

1

TMR-3/A
Набавка, испорука и монтажа
микропроцесорског регулатора

ком.

1

регулационо подручје 50...500 Pa
тип: DPV-500 или одговарајући
регулационо подручје 500...1000
Pa тип: DPV-1000 или
одговарајући
Набавка, испорука и монтажа
електромоторног погона
жалузина производ FENIKS BB:
* обртни момент 10 Nm
* напајање: 24V / 50Hz
производ FENIKS BB
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са софтвером за локалну
регулацију:
* кућиште за уградњу у
електроорман
* тастатура за унос поставних
вредности
* дисплеј за приказ мерених и
поставних
вредности
* лед индикација
производ FENIKS BB
тип: MR 5104 или одговарајући
АУТОМАТИКА ЗА КЛИМА КОМОРУ
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ
Д
РАДОВИ
За све грађевинске радове који
се буду јавили у току извођења
инсталација као што су:
штемовање рупа и шлицева за
пролаз и полагање инсталације,
1.
стално чишћење радних места
током радова са одношењем
шута и осталих отпадака са
градилишта. Позиција обухвата
и завршну обраду око отвора
(попуњавање и малтерисање)
Регулација количине ваздуха на
2.
решеткама и регулаторима
протока вентилационог система
Функционална проба система
3.
климатизације са израдом
записника
Предаја атеста и гарантних
листова за уграђену опрему и
материјал, чишћење и припрема
4.
објекта за технички пријем, као
и учествовање у техничком
пријему и други радови
неопходни за нормалну

ком.

1

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1
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функцију инсталација. Пуштање
инсталације у погон.
Утовар и одвоз на градску
депонију, укључујући и
трошкове депоније, демонтиране
5.
опреме коју одреди инвеститор
(а предвиђене демонтажним
радовима), као и свог шута са
градилишта.
Рашчишћавање и уклањање
просторија извођача (магацини,
6.
контејнери, радионице и др.)
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

пауш.

1

пауш.

1

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Б.
1
2
3
4
5

ВРСТА РАДОВА
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
КЛИМА КОМОРЕ

КАНАЛСКИ РАЗВОД, ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И КАНАЛСКА ОПРЕМА
АУТОМАТИКА ЗА КЛИМА КОМОРУ
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО
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ИЗНОС

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б.

ВРСТА РАДОВА

ИЗНОС

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1.
2.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

3.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

4.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

5.

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО са ПДВ-ом:
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ПАРТИЈА 2

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА-Ц.К. „ЛАНЕ“

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Р.Б.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

I

1.
а)

б)
в)

Јединична
цена

Јединична цена

Јединична
цена

Укупно

Укупно

материјала

рада

по Ј.М.

материјал

рад

Пажљива демонтажа унутрашњих
дрвених пуних врата, са и без
надсветла.
Врата пажљиво демонтирати
водећи рачуна да се не оштете.
Врата очистити, склопити и
депоновати на депонију коју
одреди инвеститор, удаљену до 15
км. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију.Ценом је
обухваћен рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
а. до 2,оо м2 по вратима.
ком

6.00

ком

9.00

ком.

1.00

б. од 2,оо - 5,оо м2 по вратима.
в. преко 5,оо м2 по вратима.

Страна 110

УКУПНО

2.

3.

Пажљива демонтажа дрвених
прозора .
Демонтиране прозоре склопити и
предати или утоварити на камион и
одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км.Шут
прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по комаду.
од 2,оо - 5,оо м2 по прозору.
2,00=
Обијање малтера и зидних
керамичких плочица заједно са
малтером.
Обити малтер и плочице са
малтером и кламфама очистити
спојнице до дубине 2 цм, а
површину опека очистити
челичним четкама. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депониују.
Ценом је обухваћен рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23
(24,24+12,58+12,08+41,07+8,75+18,
60+8,92+16,22+10,66+23,10+6,94+5,
58+4,54+5,36+9,48+5,70+9,90+9,06+
12,23+24,81+22,16)*3,20+(12,60+11,
12)*4,24-1,10*2,92*2-6,88*2,232,73*2,90*2-3,31*2,90*2-3,31*1,831,90*3,20*2-1,63*3,20*2-1,47*1,830,90*2,10*16-4,76*2,23-2,87*2,230,80*2,10-0,90*2,90*160,80*2,90*2-0,60*2,10*4-1,60*1,602,85*1,60*2-1,43*2,90*32,85*1,60*5-2,62*2,70=

ком

2.00

м2

792.40
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4.

Скидање пода од керамичких
плочица, постављених у цементном
малтеру.
Обити плочице и малтер са свим
слојевима до подне плоче.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14,
15, 16,17,18,20,21
16,85+9,36+8,40+28,88+4,77+13,00+
4,55+13,10+6,24+26,09+3,00+1,80+1
,20+1,58+5,01+1,94+5,57+4,73+9,63
+7,70=

м2

173.40

5.

Скидање пода од виназ плоча.
Виназ под скинути, упаковати,
утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 15 км.
Ценом је обухваћено и скидање
угаоних лајсни.
Ценом је обухваћен рад и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 19, 22, 23
9,42+20,55+26,87=

м2

56.84

6.

Рушење преградних зидова д = 12
цм од пуне опеке у продужном
малтеру.
Рушење зидова извести заједно са
серклажима, надовратницима и
свим облогама на зиду.
Употребљиву опеку очистити од
малтера, утоварити у камион и
одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 км.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2 уз одбијање отвора.
(1,80+1,40+3,67+1,76+5,85+4,66)*3,

м2

62.58
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40+(0,77+1,96+0,75)*2,200,90*2,90*3-0,80*2,90=

7.

8.

Рушење преградних зидова од
опеке д = 7 цм у продужном
малтеру.
Рушење зидова извести заједно са
серклажима, надвратницима и свим
облогама на зиду. Употребљиву
опеку очистити од малтера,
утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 15 км.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2 уз одбијање отвора.
(1,80+1,56)*3,40+3,83*2,100,60*2,10*2-0,90*2,10=
Рушење бетонске подне плоче на
тлу, дебљине д = 12 цм. Рушење
обухвата и постојеће сливне канале.
Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,18
16,88+9,36+8,40+28,88+4,7+13,00+1
3,10+6,24+26,09+4,73=

м2

15.06

м2

131.38
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

II

1.

Ручни ископ земље III категорије
за темељ зида. Ископ извести
према пројекту и датим котама.
Бочне стране правилно одсећи, а
дно нивелисати. Ископану земљу
превести колицима, насути и
нивелисати или утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.

м3

1.64
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2.

3.

Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м3.
4,00*0,91*0,45=
Набавка и разастирање шљунка у
слоју дебљине 15 цм, испод подне
плоче и темељног зида.
Тампонски слој шљунка насути у
слојевима, набити и фино
испланирати са толеранцијом по
висини +/- 1 цм.
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
16,88+9,36+8,40+28,88+4,7+13,00+
13,10+6,24+26,09+4,73+1,80=
Насипање ископа за АБ зид
земљом.
Земљу насипати у слојевима од 20
цм, квасити водом и набити до
потребне збијености.
За насипање користити земљу
депоновану приликом ископа
Ценом је обухваћен рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
0,74=

м2

133.18

м3

0.74
УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:
БЕТОНСКИ РАДОВИ

III

1.

Бетонирање армирано бетонске
плоче на тлу , дебљине 12 цм,
марке МБ 20. пердашена
Плочу армирати мрежастом
арматуром, и бетонирати.Горњу
површину испердашити и бетон
неговати.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6,
6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 12
22,86+11,45+8,06+9,63+7,51+0,76+
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2.

3.

4.

1,32+12,56+1,63+4,76+8,47+2,64+1,
74+46,80+4,56=
Бетонирање сливних канала,
дебљине зидова 10 цм, бетоном МБ
20.
Израдити оплату и канале извести
по пројекту и детаљима.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м3.
1,52=
Бетонирање армирано бетонског
тракастог темеља, бетоном МБ 20.
Темеље армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну.
Бетонирање радити преко
претходно разастртог шљунка
дебљине слоја 10 цм (посебно
обрачунат). Бетон уградити и
неговати по прописима.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м3.
4,00*0,40*0,45=
Бетонирање армирано бетонског
зида д = 25 цм, бетоном МБ 30 у
потребној оплати.
Израдити оплату зидова и
армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по
прописима.
У цену улазе и оплата, подупирачи,
арматура и помоћна скела.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м3.
4,00*1,91*0,25=

м2

144.75

м3

1.52

м3

0.72

м3

1.91
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
АРМИРАЧКИ РАДОВИ

IV
1.

Набавка, транспорт, исправљање,
сечење, савијање и монтажа
арматуре РА 500/560 у свему
према статичком прорачуну и
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детаљима.
Ценом је обухваћен материјал,
транспорт и рад. Количина
арматуре је узета апроксимативно,
стварне количине узети из
статичког прорачуна и детаља.
Обрачун по кг.
220,00=

кг

220.00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
ЗИДАРСКИ РАДОВИ

V

1.

Зидање преградних зидова
дебљине 12 цм пуном опеком
25*12*6,5 цм у продужном
малтеру размере 1:2:6, са израдом
серклажа.
У висини надвратних греда, или на
висини од 200 цм урадити
армирано бетонске серклаже
димензија 12x20 цм.
Марка бетона је МБ 20, а арматура
серклажа 2Ø8, узенгије Ø 6/25.
Превез радити на пола опеке, а
везу са осталим зидовима на
правилан начин.
По завршеном зидању спојнице
очистити.
У цену улази и израда серклажа,
арматура, оплата и помоћна скела.
Ценом је обухваћен материјал, рад,
радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
(7,87+8,00+3,50+1,40+4,95+4,30)*3
,20+0,92*4,24+(1,55+1,02)*2,30+0,
90*2,10*2+1,30*2,07+1,00*0,900,90*3,00*3+0,80*3,001,40*0,90*2=

м2

105.03
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2.

3.

Малтерисање зидова од опеке,
гитер блокова и бетона продужним
малтером размере 1:3:9, у два слоја.
Пре малтерисања површине
очистити и испрскати цементним
млеком.
Први слој, грунт, радити
продужним малтером дебљине
слоја до 2 цм од просејаног
шљунка, „јединице“, цемента и
креча.
Малтер нанети преко подлоге и
нарезати ради бољег прихватања
другог слоја.
Други слој справити са ситним и
чистим песком, „дунавац“, цемента
и креча.
Пердашити уз квашење и глачање.
Омалтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве.
Ценом је обухваћен материјал, рад,
радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
785,00=
Израда пердашене цементне
кошуљице у паду, дебљине 5-7 цм,
као подлоге за подове од керамике.
Малтер за кошуљицу справити са
просејаним шљунком “јединицом“,
размере 1:3.
Горњу површину кошуљице
испердашити и неговати док не
очврсне. Ценом је обухваћен
материјал рад и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 6, 6а,
6б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17
22,86+11,45+8,06+7,51+0,76+1,32+
12,56+1,63+4,76+8,47+2,64+7,74+4
6,80+5,01+4,56+9,40+9,83+15,51+1
2,43+26,28=

м2

785.00

м2

219.58
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4.

Малтерисање зазиданих отвора и
шпалетни око отвора продужним
малтером у два слоја.
Пре малтерисања зидне површине
наквасити водом и испрскати
цементним млеком, нанети слој
малтера, справљен са просејаним
шљунком, „јединицом“.
На просушени први слој нанети
други, справљен са ситним песком
и фино га испердашити уз
квашење. Површине морају бити
равне, без прелома и таласа,
састави са постојећим површинама
не смеју бити видљиви.
У цену улази и помоћна скела.
Ценом је обухваћен материјал рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
отвора:
10,06=
шпалетни и шлицева око отвора:
165,00=

м2

10.06

м

165.00
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

VI

1.

Набавка материјала и израда
хидроизолације подне плоче,
канала и АБ темељног зида
двоструким премазом полимер
модификованим цементним
малтером SikaLastic 150, или
одговарајуће.
Наноси се у два слоја, глетерицом
или четком. Места продора
инсталација и саставе са постојећом
изолацијом обрадити епоксидним
водонепропусним малтером Sikadur
31.
Хидроизолацију уздићи уз зидове
мин. 20 цм што је обухваћено
ценом.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.

м2

167.15
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2.

3.

Обрачун по м2.
просторије: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а,
6б, 7, 8, 9, 10, 12
22,86+11,45+8,06+9,63+7,51+0,76+1
,32+12,56+1,63+4,76+8,47+2,64+1,7
4+46,80+4,56=144,75
канали;1
15,20=
АБ темељни зид
4,50*1,60=7,20
укупно
Набавка и постављање подних
термоизолационих плоча, Styrodur
2800 C BASF, дебљине 10 цм, од
екструдиране полистиролске пене,
масе 30 кг/м³. Стиродур плоче
поставити као термо изолацију
нових подова, према постојећем
стању( утврдиће се након рушења
дела подне плоче). Ценом је
обухваћен материјал, рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
219,58=
Набавка материјала и израда
хидроизолације зидова двоструким
премазом полимер модификованим
цементним малтером SikaLastic
150, или одговарајуће.
Наноси се у два слоја, глетерицом
или четком.
Места продора инсталација и
саставе са постојећом изолацијом
обрадити епоксидним
водонепропусним малтером Sikadur
31.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт. Обрачун по м2.
просторије: 5а
8,64=

м2

219.58

м2

8.64

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
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КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

VII

1.

2.

Набавка материјала, постављање и
фуговање синтерованих подних
противклизних, киселоотпорних
керамичких плочица, димензија и
боје по избору инвеститора.
Плочице I класе лепити
одговарајућим лепком за плочице,
у слогу по избору инвеститора.
Подове претходно припремити и
полагање извести равно.
Постављене плочице фуговати
одговарајућом масом за фуговање и
очистити. Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије :1, 2, 3, 5, 5а, 5б, 6, 6а,
6б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17
22,86+11,45+8,06+7,51+0,76+1,32+1
2,56+1,63+4,76+8,47+2,46+7,74+46,
80+5,01+4,56+9,40+9,83+15,51+12,4
3+26,28=
Набавка материјала, постављање и
фуговање зидних керамичких
плочица, димензија и боје по
избору инвеститора.
Плочице I класе лепити лепком за
плочице, у слогу по избору
инвеститора.
У цену су укључене одговарајуће
холкер плочице на прелазу зид-под
за просторије
Постављене плочице фуговати и
очистити. Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по м2.
х=320 цм
просторије: 1, 2, 3, 5а, 5б, 6, 6а, 6б,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
(24,24+12,58+12,08+13,09+2,70+
0+17,45+0+0+14,78+16,22+10,66+23
,10+6,94+5,58+5,36+9,48+22,58)*3,2

м2

219.40

м2

436.18
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0-1,16*3,20*2-0,90*3,00*41,40*0,90*4-0,90*2,10*20,80*3,00*2-0,90*2,10-1,30*2,10*23,50*0,90*2-2,53*1,60*50,90*3,00*13-1,63*3,20*21,90*3,20*2-0,90*2,10*2-3,31*2,902,87*2,23-4,76*2,23-1,80*2,901,90*3,20*2-1,60*1,60-10,423*2,902,80*0,90*2=
х=150 цм
просторије: 15,16
(4,51+5,70)*1,50=

3.

м2

15.32

м

13.09

Набавка материјала и постављање
сокле од подних керамичких
плочица, висине до 10 цм.
Плочице лепити лепком за
плочице.
Подлога мора бити равна и
припремљена.
Постављене плочице фуговати и
соклу очистити.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м.
просторије: 5
13,09

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
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ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VIII

1.

Набавка и постављање подне
облоге ламинат, клик систем,
дебљине 8 мм, за средње тешка
оптерећења (класа 31), по избору
пројектанта.
Ламинатна подна облога поставља
се као пливајући под.
Ламинат мора да буде јак, трајан и
високопресован, а носач плоча
високе густине, ХДФ, ивице
импрегниране и са нутом и
федером.
Подну облогу унети, распаковати и
оставити 24 часа да се аклиматизује
у атмосфери просторије.
Преко припремљене подлоге
поставити филц и фолију.
Поред зидова оставити
дилатационе спојнице ширине 10
мм.
Систем затварања је на суво.
Подну облогу пажљиво поставити
и саставити на "клик".
Поред зидова поставити лајсне и на
сваких 80 цм лајсне причврстити за
зид. Сучељавања геровати.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије: 4
9,63=

м2

9.63
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:
УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА

IX

1.

Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних врата са пуним
надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата и надсветло су са
испуном од алуминијумског
термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник анкерован у бетонском
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2.

зиду.
Застаклити надсветло равним
стаклом д=4 мм. Заптивање
стаклених делова и термопанела
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова. поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 1
дим 90*210 цм+80цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних врата, од
пластифицираних алуминијумских
профила.
Крило врата је са испуном од
алуминијумског термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Заптивање термопанела извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око

ком

04.00
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3.

штокова поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт. Обрачун по комаду.
пос 1а
дим 90*210 цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних врата са надсветлом,
од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата са испуном од
алуминијумског
термопанела,могућност отварања
1800.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити надсветла равним
стаклом д=4 мм. Заптивање
стаклених делова и термопанела
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 2
дим 80*210+90 цм

ком

2.00

ком

2.00
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4.

Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних врата са надсветлом,
од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата, са испуном од
алуминијумског термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити крила равним стаклом
д=4 мм.
Заптивање стаклених делова и
термопанела извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом,цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 2а
дим 90*210+90 цм

5.

Набавка и уградња унутрашњих
двокрилних противдимних врата
од пластифицираних
алуминијумских профила.
Шире крило се користи за
свакодневну комуникацију а уже
крило повремено.
Крила врата са испуном од
алуминијумског термопанела.
Врата се уграђују у челични

ком

2.00
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довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Заптивање термопанела извести
трајно еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
У оквиру врата поставити
тространи ЕПДМ дихтунг.
Са доње стране крила врата у
предвиђеном зарезу постављају се
четкице које представљају
заштитну баријеру.
Врата снабдети првокласним
оковом,шнапером за уже крило,
цилиндар бравом са три кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне.
Сви елементи морају бити
атестирани на потпуно дихтовање.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.

6.

Обрачун по комаду.
пос 3
дим 130*210 цм
Набавка и уградња унутрашњих
двокрилних противдимних врата са
пуним фиксним делом и
надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крила врата, и фиксни део су са
испуном од алуминијумског
термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.

ком

1.00
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7.

Застаклити надсветло равним
стаклом д= 4 мм.
Заптивање стаклених делова и
термопанела извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
У оквиру врата поставити
тространи ЕПДМ дихтунг.
Са доње стране крила врата у
предвиђеном зарезу постављају се
четкице које представљају
заштитну баријеру.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне.
Сви елементи морају бити
атестирани на потпуно дихтовање.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 4
дим 116*210+110 цм
Набавка и уградња унутрашњих
једнокрилних врата са надсветлом,
од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата са испуном од
алуминијумског термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити надсветло равним
стаклом д= 4 мм. Заптивање
стаклених делова и термопанела

ком

1.00
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8.

9.

извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на
лицу места.Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу Ценом је
обухваћен материјал, рад и
транспорт. Обрачун по комаду.
пос 5
дим 80*210+90 цм
Набавка и уградња унутрашњих
фиксних надсветла од
пластифицираних алуминијумских
профила. Застаклити надсветла
равним стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Све мере проверити
на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 4
дим 120*40 цм
Набавка и уградња унутрашњих
фиксних надсветла од
пластифицираних алуминијумских
профила. Застаклити део крила
равним стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова

ком

1.00

ком

1.00
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10.

11.

извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора . Све мере проверити
на лицу места.Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу Ценом је
обухваћен материјал, рад и
транспорт. Обрачун по комаду.
пос 6
дим 140*90 цм
Набавка и уградња унутрашњих
фиксних надсветла од
пластифицираних алуминијумских
профила. Застаклити део крила
равним стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Све мере проверити
на лицу места. Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверуЦеном је
обухваћен материјал, рад и
транспорт. Обрачун по комаду.
пос 6а
дим 350*90 цм
Набавка и уградња унутрашњих
фиксних надсветла од
пластифицираних алуминијумских
профила. Застаклити део крила
равним стаклом д=4 мм.
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на угловима
и заобљеним лајснама.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Све мере проверити
на лицу места Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад

ком

2.00

ком

1.00
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12.

13.

и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 7
дим 280*90 цм
Набавка и уградња унутрашњих
врата са пуним фиксним делом и
надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.
Крило врата застаклити каљеним
стаклом д= 6 мм, а фиксни део је са
испуном од алуминијумског
термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити надсветло равним
стаклом д= 4 мм.
Заптивање стаклених делова и
термопанела извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
У оквиру врата поставити
тространи ЕПДМ дихтунг.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места. Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 8
дим 180*210+80 цм
Набавка и уградња унутрашњих
врата са пуним фиксним делом и
надсветлом, од пластифицираних
алуминијумских профила.

ком

1.00

ком

1.00
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14.

Крило врата застаклити каљеним
стаклом д= 6 мм, а фиксни део је са
испуном од алуминијумског
термопанела.
Врата се уграђују у челични
довратник у зиду од опеке дебљине
12 цм.
Застаклити надсветло равним
стаклом д= 4 мм.
Заптивање стаклених делова и
термопанела извести трајно
еластичном ЕПДМ гумом
вулканизованом на угловима и
заобљеним лајснама.
У оквиру врата поставити
тространи ЕПДМ дихтунг.
Врата снабдети првокласним
оковом, цилиндар бравом са три
кључа.
Пластифицирања у тону по избору
Инвеститора. Отварање према
шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне. Све мере проверити на лицу
места. Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 9
дим 190*320 цм
Набавка и уградња прозора од
побољшаних вишекоморних
алуминијумских профила.
Алуминијумски профили су
завршно обрађени
пластифицирањем у тону по избору
инвеститора, а према РАЛ карти.
Прозори су застакљени двослојним
термопан пакетом 4 + 15 + 4мм са
испуном од аргона и спољашњим
нискоемисионим стаклом. Са
унутрашње стране панплекс стакло

ком

1.00
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15.

а са спољашње каљено. Оков је
стандардног квалитета по СРПС-у ,
усклађен са начином отварања и
завршном обрадом прозора.
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на
угловима.
Уз прозоре, са спољне стране,
предвиђени су комарници .
Уз прозор предвидети неопходне
покривне лајсне, солбанке од
пластифицираног алуминијумског
лима са заптивним маскицама .
Прозор се поставља помоћу
челичне подконструкције.
Отварање прозора у свему према
шеми.
Приликом уградње прозор
дихтовати пурпеном.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу.Ценом је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 10
дим 160*160 цм
Набавка и уградња преграде у
мокром чвору.
Конструкција је од алуминијумских
профила. Испуна је алуминијумски
термо панел.
Панел и врата се постављају на
висину 20 цм од пода.
Врата су опремљена ручком и
механизмом за затварање са
унутрашње стране.
Конструкцију анкеровати за под и
бочне зидове. Све мере проверити
на лицу места. Радионичке детаље
доставити пројектанту на
усаглашавање и оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт. Обрачун по комаду.

ком

1.00

ком

1.00

Страна 132

16.

пос 11
дим 90*210 цм
Набавка и уградња двокрилних
врата са надсветлом, од
пластифицираних алуминијумских
профила.
Шире крило се редовно користи,
уже крило по потрби са шнапером
за фиксирање.
Конструкција врата је од
побољшаних вишекоморних
алуминијумских профила завршно
обрађених пластифицирањем у
тону по избору инвеститора, а
према РАЛ карти. Уградња преко
подесивих челичних анкера.
Надсветло отварање на вентус
застакљено двослојним термопан
стакленим пакетом 4 + 15 + 4мм са
испуном од аргона и спољашњим
нискоемисионим стаклом. Уз
прозор, са спољне стране,
предвиђени су комарници .
Заптивање стаклених делова
извести трајно еластичном ЕПДМ
гумом вулканизованом на
угловима.
Оков је стандардног квалитета по
СРПС-у , усклађен са начином
отварања и завршном обрадом
врата. По висини крила уградити
три шарке. Уз врата предвидети
неопходне покривне лајсне,
рукохвате, браву са три кључа, као
и механизам за самозатварање.
Приликом уградње врата дихтовати
пурпеном.
Отварање према шеми.
Након завршне обраде зидова око
штокова поставити покривне
лајсне.
Сви елементи морају бити
атестирани на потпуно дихтовање.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити

ком

1.00

Страна 133

пројектанту на усаглашавање и
оверуЦеном је обухваћен
материјал, рад и транспорт.
Обрачун по комаду.
пос 12
дим 143*220*70цм
УКУПНО УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА:
ПОСТОЈЕЋА АЛУМИНАРИЈА

X

1.

Комплетне прозоре и врата
детаљно прегледати и очистити од
масноћа, нечистоћа и прашине.
Уместо постојећег заптивача стакла
поставити трајно еластичне
ЕПДМ гумене дихтунге,
вулканизоване на угловима.
Заменити постојеће дихтунг гуме
на крилима одговарајућим новим.
Окове прегледати, очистити,
извршити фино подешавање и
подмазивање а евентуално
оштећене делове заменити.
Сва стакла очистити од
прљавштине и масне боје, а
евентуално оштећена заменити
одговарајућим. Ценом је
обухваћен материјал, рад и
транспорт.
Обрачун по м2.
2,62*2,70+2,85*1,60*5+1,47*2,90+1
,63*3,20+1,90*3,20+3,31*2,90+4,76
*2,23+2,87*2,23=

м2

72,71
УКУПНО ПОСТОЈЕЋА АЛУМИНАРИЈА:
БРАВАРСКИ РАДОВИ

XI

1.

Набавка и уградња бокса за
повратну амбалажу.
Рам на боксу урадити од челичних
кутијастих профила димензије
50/50/4мм.
Рам анкерисати бочно за зидове, у
под и плафон.
Испуна је од плетене грифоване
мреже 40/40/4мм. кружног облика.
Врата обезбедити са потребном

ком

1.00
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2.

опремом, оковом и цилиндер
бравом са три кључа.
Финална обрада је бојење масном
бојом са претходним
минимизирањем два пута.
Све мере проверити на лицу места.
Радионичке детаље доставити
пројектанту на усаглашавање и
оверу
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт. Обрачун по комаду.
пос 1
дим 93+191*320 цм
Скидање старе боје и бојење
челичних решетки на прозорима,
бојом за метал.
После скидања боје проверити
решетке на оштећења, а ако постоје
извршити поправку оштећених
делова,
Пре бојења скинути стару боју и
корозију хемијским и физичким
средствима, брусити и очистити.
На решетке нанети основну боју и
бојити два пута бојом за метал у
тону по избору инвеститора. Ценом
је обухваћен материјал, рад, радна
скела и транспорт.
Обрачун по м2.
1,05*2+2,56=

м2

4.66
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

XII

1.

Набавка материјала, глетовање и
бојење полудисперзијом
постојећих и нових зидова.
Све површине остругати и опрати,
а затим обрусити и очистити.
Прегледати и поправити
малтерисањем мања оштећења и
пукотине и потом извршити
импрегнацију.
Овако припремљене површине

м2

56.60
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2.

глетовати дисперзионим глетом у
најмање два слоја до добијања
потпуно равне и глатке површине.
Све површине брусити, гипсовати,
неутрализовати и импрегнирати.
Пребојити полудисперзионом
бојом и исправити тонираним
дисперзионим глетом.
Бојити полудисперзивном бојом
први и други пут. Боја и тон по
избору пројектанта.
Ценом је обухваћен материјал, рад,
радна скела и транспорт.
Обрачун по м2.
56,60=
Набавка материјала, глетовање и
бојење полудисперзијом
постојећих плафона.
Све површине остругати и опрати,
а затим обрусити и очистити.
Прегледати и поправити
малтерисањем мања оштећења и
пукотине и потом извршити
импрегнацију.
Овако припремљене површине
глетовати дисперзионим глетом у
најмање два слоја до добијања
потпуно равне и глатке површине.
Предбојити полудисперзионом
бојом и исправити тонираним
дисперзионим глетом.
Бојити полудисперзивном бојом
први и други пут. Боја и тон по
избору пројектанта.
Ценом је обухваћен материјал, рад,
радна скела и транспорт. Обрачун
по м2.
221,90=

м2

221.90
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Бојење плафона уљаном бојом
претходно обојених
полудисперзијом.
Бојити уљаном бојом први и други
пут.
Боја и тон по избору инвеститора.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по м2.
просторије 1, 2, 3, 6, 6а, 6б, 7, 9, 10,
12
22,86+11,45+8,06+12,56+1,63+4,76+
8,47+7,74+46,80+4,56=

3.

м2

128.89
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
РАЗНИ РАДОВИ

XIII

1.

Набавка и постављање подне
дезобаријере.
Дезобаријера се састоји од
прохромске кадице (са
одговарајућим рамом) у коју се по
потреби сипа дезинфицијент и
улошка од полиетиленских четкица
које додатно скидају нечистоћу са
обуће.
Подну дезобаријеру димензија
92*36 поставити на пројектом
предвиђено место.
Ценом је обухваћен материјал, рад
и транспорт.
Обрачун по комаду.
1,00=

ком

1.00
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Б.

ВРСТА РАДОВА

I
II
III

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ

IV

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

V
VI

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

VII

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

VIII

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

IX

УНУТРАШЊА АЛУМИНАРИЈА

X

ПОСТОЈЕЋА АЛУМИНАРИЈА

XI
XII

БРАВАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

XIII

РАЗНИ РАДОВИ

ИЗНОС

УКУПНО:
ПДВ 20%:

УКУПНО са ПДВ-ом:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Р.Б.

I
1.

2.

3.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

Јединична
цена
материјала

Јединична цена
рада

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Разбијање армирано-бетонске
плоче за демонтажу постојећих
инсталација, и за ископ земље за
полагање новопројектованог
цевовода. После монтаже цевовода
и зарпавања рова песком, извршити
враћање плоче у првобитно стање.
Обрачун по м²
Разбијање асфалта за ископ рова за
полагање цеви канализације и
уградњу сепаратора, са поновним
довођењем у првобитно стање.
Обрачунава се и плаћа по м2
срушеног асфалта, утовареног шута
у транспортно средство и одвезеног
на депонију као и враћање у
првобитно стање.
Обрачун по м²
Ручни ископ земљишта II i III
категорије за ровове
канализационих цеви и сепаратора
масти. Ширина ровова за је 0,6m.
Ископ извршити у свему према
приложеним цртежиме, техничким
прописима и упутствима надзорног
органа. Ископ извршити са
правилним отсецањем бочних
страна и финим планиранјем дна
рова са тачношћу ±2 cm.
Одбацивање ископаног материјала
обавезно мин. на 1.0 м од ивице

м²

75

м²

8
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Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

4.

рова са једне стране, док се друга
страна користи за траспорт цеви и
материјала. Дно рова мора бити
ископано и поравнато према котама
датим у пројекту. Потребно је
стриктно остваривање пада између
задатих тачака. У случају прекопа
вишак се мора попунити набијеним
земљом о трошку извођача. У
случају посебних услова,
материјала и тешкоћа који изискују
специјалан рад и оруђа, исти ће се
накнадно обрачунавати у договору
са надзорним органом. Приликом
ископа треба се придржавати ПТП
о безбедности рада. Ценом је
обухваћено и евентуално црпљење
атмосферске или подземне воде,
уколико се појави током извођења
радова.
Обрачун по м³
Извршити набавку, транспорт и
уграђиванје песка на дно рова, око
и изнад цеви у слоју мин. дебљине
10 цм. Песак не сме бити од трошне
стене нити имати крупне комаде
камена ни грудве земље у себи.
Песак мора бити чист, уједначене
гранулације, без примеса органских
материја. Песак се полаже читавом
ширином рова. Прво се насипа слој
испод цеви - постељица, која се
набија до 95% збијености по
Проктору. По завршеној монтажи и
испитивању цевовода и добијању
одобрења од стране надзорног
органа, песак се распоређује
читавом дужином цеви и ручно
набија у слојевима 10-20 cm тако да
се са стране цеви постигне
збијеност од 95%, а изнад темена
цеви 85-95 % по Проктору.
Обрачунава се и плаћа по м3 песка
у набијеном стању

м³

45

м³

45
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5.

6.

II
1.

2.

3.

Извршити транспорт преостале
земље од ископа на депонију која је
за то одређена. Ценом обухваћено:
утовар, транспорт, истовар и грубо
планирање на депонији. Даљина
транспорта до 5 км.
Транспорт шута на овлашћену
градску депонију.У цену коштања
улази утовар, транспорт до места
депоније и истовар материјала на
депонији. Обрачун по м3 у
постојећем стању.

м³

45

м³

25
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ВОДОВОД

Извршити демонтажу постојеће
водоводне мреже. Демонтиране
цеви депоновати на место које
одреди инвеститор.
паушално
Набавка, транспорт и монтажа
полипропиленских водоводних
цеви, са потребним фазонским
комадима. Позицијом обухваћен:
сав употребљени материјал са
растуром, припремно завршни
радови, пренос материјала до места
монтаже, размеравање водова по
плану, пробијање отвора кроз
зидове и међуспратне конструкције,
израда жљебова у зидовима за
полагање цеви, сечење цеви,
спајање и уградња фазонских
комада.
Обрачун по метру дужном
монтиране, испитане и
дезинфиковане мреже.
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
Термичка изолација за водоводне
цеви,
од
незапаљивог

м´
м´
м´
м´
м´
м´

85
135
55
55
25
23
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4.

5.

6.

(самогашљивог) материјала на бази
каучука, типа "Armacell "(Halogenfree,CFC-free)или
одговараћег.
Позицијом обухваћен целокупан
развод положен ван зидова.
Ø 15 za cev DN20
Ø 20 za cev DN20
Ø 25 za cev DN20
Ø 32 za cev DN25
Ø 40 za cev DN32
Ø 50 za cev DN40
Месингани пропусни вентил
(NP=10 bar-a) са навојним
прикључцима, точкићем и
испусном славином, заједно са
пратећим материјалом за уградњу.
Обрачун по комаду комплет
уграђеног и испитаног вентила
одговарајућег пречника.
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 65
Набавка и монтажа вентила (NP=10
bar-a) од месинга са капом и
розетом, на разводним цевима,
односно код санитарних објеката.
Обрачун по комаду комплет
уграђеног и испитаног вентила
одговарајућег пречника.
DN 20 (3/4")-propusni
DN 15 (1/2")-propusni
DN 15 (1/2")-EK
Набавка и монтажа самостојећег
електричног акумулационог
бојлера, запремине V=500l, са
уграђеним грејачем. Позицијом је
обухваћена: одговарајућа
рециркулациона пумпа, са
пратећим вентилима; вентилима са
испустом на доводном и одводном

м'
м'
м'
м'
м'
м'

10
20
20
20
25
14

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

11
15
2
2
2
1
1

ком.
ком.
ком.

20
50
65
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7.

8.

цевоводу, као и комплетан
преостали материјал за уградњу.
Обрачун по комаду комплет
уграђеног и испитаног бојлера.
Дезинфекција санитарне водоводне
мреже хлорним раствором (30 гр
активног хлора на 1 м3 воде).
Дезинфекција приближно траје око
3 часа. Након извршене
дезинфекције, целокупну
водоводну мрежу треба добро
испрати чистом водом, док се не
изгуби мирис хлора. Обрачун по м'
цеви која се дезинфикује.
Испитивање цевовода на пробни
притисак према приложеном
упуству и важећим техничким
прописима. Обрачун по м' цеви која
се испитује.

ком.

1

м'

344

м'

344
УКУПНО ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА

III

1.

Извршити набавку, транспорт и
монтажу дебелозидних
канализационих цеви типа Wavin
Astolan или еквивалентно. На свим
местима одређеним пројектом
уградити одговарајуће фазонске и
ревизионе комаде. Спајање цеви
врши се натичним фитингом, према
упутствима произвођача цеви. Пре
затрпавања цеви комплетна мрежа
мора бити испитана на
вододрживост. Цеви које се полажу
у тло морају бити пажљиво
положене на претходно
припремљену постељицу од песка и
дотеране по правцу и нивелети
према пројектној документацији.
Ценом је обухваћен комплетан рад
и материјал, укључујући обујмице
и вешаљке за причвршћивање
цевовода за конструкцију објекта.
Обрачун по метру дужном
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2.

3.

4.

5.

монтиране канализационе мреже.
Ø50
Ø75
Ø110
Ø160
Набавка, транспорт и монтажа
типске вентилационе капе за
унутрашњу уградњу HL 900N.
Обрачун по комаду комплет
уграђене капе.
Ø150/100
Извршити набавку, транспорт и
монтажу подних сливника са
решетком. Подни сливници су
пластични типа HL са решетком од
нерђајућег челика или
одговарајући. Сливник се састоји
од излива, сифона и горњег дела са
решетком од нерђајућег
челика.Обрачунава се и плаћа по
комаду уграђеног сливника
Ø70
Ø100
Набавка, транспорт и монтажа
кухињског сепаратора масти ACO
LIPUMAX C-FST 10/2000 T335
сепаратор масти од AB према
EN1825, протока 10l/s таложником
од 2000l. Улив/излив DN150,
поклопац класе D400. Сепаратор је
намењен за спољну уградњу (у
земљу). Позицијом је обухваћен
комплетан пратећи материјал за
уградњу. Обрачун по комаду
комплет уграђеног сепаратора
Набавка, транспорт и уградња
неповратне клапне Ø160 у
канализационе шахтове, према
цртежу. Позицијом је обухваћено
сечење комада постојеће цеви или
евентуална уградња цеви у шахту
за монтажу клапне и сав неопходан
материјал и радови за правилну
уградњу.

м'
м'
м'
м'

15
14
70
60

ком.

7

ком.
ком.

4
1

ком

1
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6.

7.

Обрачун по комаду уграђене
клапне
Набавка, транспорт и уградња ACO
Inox канала хигијенског дизајна за
комерциалне кухиње од нерђајућег
челика AISI 304, са телескопским
сливником, сифоном и кофицом за
крупан отпад. Хоризонтални излив
DN100 преко сливника капацита 4.5
l/s (испитано према норми SRPS
EN1253) пречника тела 218mm.
покривна решетка је пречкаста
противклизна за класу оптерећења
R50 - електрополирана. Дубина
канала 150mm, димензија,
стандардни руб испуњен, канал је
заштићен од корозије поступком
пикопасавизације. Обрачун по
комаду уграђеног канала.
400x1850mm
400x1400mm
400x950mm
Набавка, транспорт и уградња ACO
INOX сливника 157 једноделни,
300x300mm од нерђајућег челика
AISI 304, хоризонтални излив
DN100, са сифоном. Укупна висина
сливника 175mm. Хигијенски
према EN1672 i EN ISO 14159,
кофица за крупни талог и ребраста
противклизна решетка за
оптерећење M125.
Обрачун по комаду уграђеног
сливника

ком.

4

ком.
ком.
ком.

1
4
15

ком.

5
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

IV
1.

2.

Демонтажа постојећих санитарних
уређаја
паушално
Извршити демонтажу постојеће
канализационе мреже.
Демонтиране цеви депоновати на
место које одреди инвеститор.
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паушално

3.

4.

5.

Набавка, транспорт и монтажа WC
шоља од фајанса. Позицијом
обухваћени: шоља, пластична цев
Ø32 за спој шоље и испирача,
бешумни ниско монтажни
водокотлић, цев 3/8" за повезивање
водокотлића и угаоног вентила,
седиште са поклопцем од тврде
пластике, гумена подлога испод
шоље, гумена навлака са
обујмицама за спој шоље са
пластичном цеви за испирач, ПВЦ
цев Ø100 за спој шоље са
канализацијом, месингани
завртњеви и пластични типлови за
спој шоље и пода.
Обрачун по комаду комплет
монтиране и испитане шоље.
Набавка, транспорт и уградња
акрилне туш кадe стандардног
квалитета димензија 90x90цм,
заједно са батеријом за топлу и
хладну воду, преливно-испусном
гарнитуром-сифоном и осталом
припадајућом опремом за
комплетну монтажу
Обрачунава се и плаћа по
уграђеном комаду.
Набавка, транспорт и монтажа
комплет умиваоника од санитарне
керамике са стубом (квалитета као
"Керамика"
Младеновац,
или
слично). Шкољка мора бити
снабдевена отвором за одвод,
преливом и чепом за затварање
одводног отвора. Испод шкољке
монтирати хромирани сифон са
розетном и одговарајућу челичну
цев за спој са канализацијом. Спој
прекрити никлованом розетном.
Качење и фиксирање извршити
путем жабица или шрафова уз
претходну уградњу пластичних

ком.

2

ком.

1
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6.

7.

8.

9.

10.

типлова. У цену урачуната и
набавка
и
уградња
стојеће
једноручне славине за топлу и
хладну воду.
Обрачунава се и плаћа по комаду
све комплет монтирано.
Набавка, транспорт и монтажа
трокадера од фајанса високе
чврстоће, беле боје, са покретном
пониклованом решетком, гуменом
манжетном, гуменим подметачем
између трокадера и пода и
следећом
пратећом
опремом:
високо
монтажни емајлирани
водокотлић (комплет са пловком и
вентилом),
беле
боје,
са
флексибилним цревом 3/8 " за везу
са угаоним вентилом и ПВЦ цеви
Ø32 за везу са трокадером; зидне
поникловане славине за хладну и
топлу воду.
Обрачун по комаду комплет
монтираног трокадера
Набавка транспорт и уградња
виндабоне у топлотној подстаници,
комплет са холендер славином
Обрачун по комаду
Набавка, транспорт и монтажа
зидне
никловане
једноручне
батерије за топлу и хладну воду са
продуженом
лулом.
Уградњу
извршити
након
постављања
кухињских елемената
Обрачун по комаду монтиране
батерије
Набавка, транспорт и уградња
холендер
славине,
са
свим
припадајућим елементима.Уградњу
извршити
након
постављања
кухињских елемената
Обрачун по комаду монтиране
славине
Набавка, транспорт и монтажа
електричног
акумулационог

ком.

2

ком.

1

ком.

1

ком.

19

ком.
ком.

6
1
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бојлера са пратећим материјалом
за уградњу.
Обрачун по комаду комплет
монтираног и испитаног бојлера.
'V=10 l - нискомонтажни

I
II
III
IV

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
УКУПНО:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
За адаптацију и санацију електроенергетских нсталација објектата централна кухиња ,,Лане"
блок 21, Нови Београд

Овим предмером и предрачуном обухваћена је монтажа, повезивање, испитивање, пуштање у погон, пробни рад и примопредаја свог материјала и опреме који
су наведени у појединим позицијама.
Цене обухватају цене материјала, цене радне снаге, транспорт, све порезе и доприносе на материјал, као и евентуално осигурање. Такође, цене укључују и
испоруку и уградњу свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетирање опреме и радова, као и за довођење у првобитно стање дела осталих
радова оштећених приликом извођења инсталација из овог пројекта.
Цене укључују и израду све потребне радионичке документације потребне за производњу, монтажу, испитивање, пуштање у погон и одржавање опреме.
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима B3. Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, и у
потпуности према важећим техничким прописима у Србији за предметну врсту радова.
Наведени произвођачи опреме нису искључиви!
Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да та опрема, односно материјал, има исте електротехничке и конструктивне
карактеристике као и наведени, што потврђује стручно лице (Надзорни орган).
НАПОМЕНА: Према закону о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 39/02) сва опрема је еквивалентна наведеном типу произвођача.
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Р.Б.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

Ј.М.

Количина

Јединична
цена
материјала

Јединична
цена
рада

Јединична
цена
по Ј.М.

А. РАЗВОДНИ ОРМАНИ

A.1

Испорука и монтажа нa зиду разводног
ормана RO-kuh, израђеног од два пута
декапираног лима, снабдевеног вратима,
бравом и кључем, обојеног основном и
лак бојом, са следећом уграђеном,
повезаном и обележеном опремом:
- компакт прекидач К 400A, 400V, ком.1
- аутоматских осигурача 2A, 230V, ком.2 аутоматских осигурача 6A, 230V, ком.1аутоматских осигурача 10A, 230V, ком.6аутоматских осигурача 16A, 1п, 230V,
ком.46- аутоматских осигурача 16A, 3п,
400V, ком.7- аутоматских осигурача 20A,
3п, 400V, ком.2- аутоматских осигурача
25A, 3п, 400V, ком.3- аутоматских
осигурача 32A, 3п, 400V, ком.2аутоматских осигурача 63A, 3п, 400V,
ком.5
- ФИД склопке 63/0,5А, ком.5
- ФИД склопке 40/0,5А, ком.2
- ФИД склопке 25/0,5А, ком.4
- ФИД склопке 16/0,5А, ком.4
-1 ком. тастер за хитно искључење
и остали потребан материјал за монтажу,
ожичавање и комплементирање разводног
ормана, увођење и спајање напојних
водова.

ком

1

A. РАЗВОДНИ ОРМАНИ УКУПНО:
Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ
Испорука и уградња напојних каблова за напајање разводних табли и потрошача у ПВЦ цеви у зиду под малтер
(са шлицовањем и поновним малтерисањем) на ПНК кабловским носачима, и то:
Испорука и уградња напојног кабла
N2XH-Y 4x185 mm² од ГРО до РОБ.1
м.
21
кух , делимично на ПНК носачима,
делимично у зиду под малтер у ПВЦ
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Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

Б.2

Б.3

Б.4

Б.5

Б.6

Б.7

Б.8

цеви.
Испорука и уградња напојних
каблова PP00-Y 4x95 mm² од KPK до
GRO , у зиду под малтер у ПВЦ
цеви.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5x4 mm² за
напајање трофазних извода
технолошких потрошача , делимично
у подној ПВЦ цеви, делимично на
ПНК носачима, делимично у зиду под
малтер у ПВЦ цеви, просечне дужине
16m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5x6 mm² за
напајање трофазних извода
технолошких потрошача , делимично
у подној ПВЦ цеви, делимично на
ПНК носачима, делимично у зиду под
малтер у ПВЦ цеви, просечне дужине
18m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5x10mm² за
напајање трофазних извода
технолошких потрошача, деломично
у зиду под малтер у ПВЦ цеви,
делимично на ПНК носачима,
просечне дужине 18m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 3x2,5 mm² за
напајање утичница у зиду под
малтер, делимично на ПНК носачима,
просечне дужине 12m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 3x2,5 mm² за
напајање технолошких потрошача у
зиду под малтер, делимично на ПНК
носачима, просечне дужине 22m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 2, 3x1,5 mm² за
израду сијаличних места нужне,
опште расвете у ПНК носачима и у
зиду под малтер, просечне дужине
7m.

м.

50

ком.

4

ком.

2

ком.

5

ком.

92

ком.

6

ком.

81
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Б.9

Б.10

Б.11

Б.12

Б.13

Б.14

Б.15

Б.16

Б.17

Б.18

Б.19

Б.20

Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5х6mm² на ПНК
носачима делимично у поду у ПВЦ
цевима просечне дужине 23,5m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5х4mm² на ПНК
носачима делимично у поду у ПВЦ
цевима просечне дужине 23,5m.
Испорука и уградња напојних
каблова N2XH-Y 5х2,5mm² на ПНК
носачима делимично у поду у ПВЦ
цевима просечне дужине 20,5m.
Испорука и уградња ПВЦ гибљивих
црева пречника (18-29)мм у зиду под
малтер на свим прикључцима
потрошача.
Испорука и уградња ПВЦ гибљивих
црева пречника 80мм у зиду под
малтер.
Испорука и уградња ПВЦ гибљивих
црева пречника 100мм у зиду под
малтер.
Испорука и уградња PVC тврдих цеви
у кухињском поду пречника (2336)мм
Испорука и уградња PVC тврдих цеви
у поду кухиње пречника до 60мм,
пре бетонирања кухињског пода.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 400х50 мм, класе
Е90, комплет са зидним носачима и
прибором за монтажу.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 300х50 мм, класе
Е90, комплет са зидним носачима и
прибором за монтажу.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 200х50 мм, класе
Е90, комплет са зидним носачима и
прибором за монтажу.
Испорука и уградња PNK носача у
спуштеном плафону 100х50 мм, класе
Е90, комплет са зидним носачима и

ком.

2

ком.

4

ком.

8

м'

860

м'

50

м'

11

м'

78

м'

52

м'

16

м'

19

м'

38

м'

13
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прибором за монтажу.
Пробијање отвора у зиду дебљине
Б.21
ком.
12
преко 12см.са обрадом отвора.
Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ УКУПНО:
В. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА
Цене светиљки обухватају испоруку и уградњу светиљки комплет са изворима светлости, стартерима и предспојним прибором.
В.8 Испорука и уградња надградне флуо
светиљке, или еквивалентне типу
FR200 Siteco 5LS32272C, 2x36W,
IP65.
ком.
37
В.10 Испорука и уградња надградне флуо
светиљке, или еквивалентне типу
FR200 Siteco 5LS32271A, 1x18W,
IP65.
ком.
2
В.11 Испорука и уградња надградне флуо
светиљке, или еквивалентне типу
ORION, Buck, 4х18W.
ком.
2
В.21 Испорука и уградња противпаничне
светиљке, или еквивалентне типу
Practica Buck, 8W.
ком.
19
В.22 Обичан прекидач једнополни, 10/16
А, 230V, за у зид, са кутијом
ком.
17
В.23 Серијски прекидач 10/16 А, 230V, за
у зид, са кутијом
ком.
1
В.24 Наизменични прекидач 10/16 А за у
зид, са кутијом
ком.
7
В.27 Монофазна шуко прикључница 230V,
16А за у зид, са кутијом
ком.
82
В.28 Трофазна шуко прикључница 380V,
16А, са кутијом
ком.
7
В.31 Прекидач за хитно искључење
“печурка”
ком.
1
В. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА УКУПНО:
Г. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
Кутија за изједначавање потенцијала
у PS-49 са испоруком и уградњом у
Г.1
ком.
15
мокрим чворовима и кухињским
просторијама.
Испорука и уградња проводника P/F
1x6mm² у зид, под малтер, пре
Г.2
m'
43
лепљења керамичких плочица, са
повезивањем од SIP у најближој
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разводној табли до кутије PS-49.
Испорука и уградња проводника P/F
1x4mm² у зид, под малтер, пре
лепљења керамичких плочица од
Г.3 кутије за изједначавање потенцијала
m'
до металних делова мокрих чворова и
кухињсих просторија са испоруком
бакарних шелни.
Г. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА УКУПНО:

50

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
A. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Б. НАПОЈНИ КАБЛОВИ
В. ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, СВЕТИЉКЕ И ГАЛАНТЕРИЈА
Г. ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
УКУПНО:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Oвим предмерoм и предрaчунoм предвиђенa је:
-испoрукa oснoвнoг мaтеријaлa нaведенoг у пoзицијaмa,
-испoрукa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa пoтребнoг зa кoмплетну изрaду инстaлaцијa и системa,
-угрaдњa oснoвнoг мaтеријaлa нa нaчин oписaн у пoзицијaмa и уз кoришћење мoнтaжнoг мaтеријaлa,
-пoвезивaње, испитивaње инстaлaцијa и системa и пуштaње у испрaвни рaд,
-дoвoђење у првoбитнo стaње свих oштећених местa нa већ изведеним инстaлaцијaмa и кoнструкцијaмa.
Ценa свaке пoзиције oбухвaтa:
-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa oснoвнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa
-нaбaвну цену, трaнспoрт и oсигурaње дo грaдилиштa пoмoћнoг мoнтaжнoг мaтеријaлa,
-цену мoнтaжних рaдoвa сa свим пoрезимa и дoпринoсимa,
-изрaду евентуaлнo пoтребне рaдиoничке дoкументaције кoју рaди извoђaч,
-пoвезивaње, испитивaње и пуштaње у испрaвaн рaд свих елеменaтa инстaлaцијa и пoстрoјењa нaведених у пoзицијaмa,
-укoликo инвеститoр сaм нaбaвљa oснoвни мaтеријaл, нa пример увoзи инoстрaну oпрему, oндa цене пoзиције сaдрже све oстaлo, изузев
цене трaнспoртa и oсигурaњa oснoвнoг мaтеријaлa.
Сaв угрaђени и упoтребљени мaтеријaл мoрa бити првoклaснoг квaлитетa и oдгoвaрaти СРПС-у или признaтим инoстрaним стaндaрдимa.
сви рaдoви мoрaју бити изведени сa стручнoм рaднoм снaгoм и у пoтпунoсти премa српским техничким прoписимa вaжећим зa
предметну врсту рaдoвa.
Нaведени типoви и прoизвoђaчи пoјединих делoвa oпреме или инстaлaциoнoг мaтеријaлa дaти су кao ближи пoдaтaк и нису oбaвезујући.
извoђaч мoже угрaдити и другу oпрему, oднoснo мaтеријaл, aли пoд услoвoм дa тaј имa исте електрoтехничке и кoнструктивне
кaрaктеристике кao и нaведени, штo пoтврђује и oверaвa стручнo лице инвеститoрa-нaдзoрни oргaн.
Технички oпис сa техничким услoвимa је сaстaвни деo oвoг предмерa и предрaчунa.
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Р.Б.

A

A.1.

A.2.
A.3.

A.4

A.5

ОПИС ПОЗИЦИЈА

АУТОМАТСКА ДОЈАВА
ПОЖАРА
Аналогно - адресабилна
микропроцесорски контролисана
централа са 1 петљом, капацитета
250 адресабилних елемената у
петљи, максимална дужина петље
2000м, могућност умрежавања до 32
централе, 40x4 карактера дисплеј,
ЛЕД индикација 20 зона, 2 релејна
излаза на централи, ауто-сеарцх и
ауто-цхецк функције, детекција
двоструке адресе, меморија 4,000
догађаја, до 50 адресабилних сирена
по петљи, 2 надзирана сиренска
излаза, дневно-ноћни режим рада,
подешавање осетљивости детектора,
USB порт за конфигурисање
централа, димензије 443mm x
268mm x 109mm, poseduje EN 54-2, 4
standard. У кућишту централе има
места за смештање две
акумулаторске батерије 12V/7.5Ah.
Еквивалентна типу DET-CAD-150-2
Detnov, Španija
Isporučilac opreme Almaks Beograd.
Орман за акумулатроске батерије са
пратећим елементима - релеи,
уводнице,...
Акумулатор 12V/26Ah за
адресабилну централу
Испорука и уградња телефонског
дојавног аутомата , 2 говорне
поруке, 6 телефонских бројева,
еквивалентан типу SATEL SAT-DT1, Poljska.
Analogno-adresabilni optički detektor,
kompenzacija uticaja
prašine,radni napon 22-38V DC, struja
u alarmnom stanju
11mA, u mirnom stanju 300μA.Pokriva

Ј.М.

ком.

Количина

Јединична
цена
материјала

Јединична цена

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

7
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рада

Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

prostor od 60m², u
skladu sa EN54-7. Еквивалентно типу
DET-DOD-220A Detnov, Španija.
Analogno-dresabilni
termodiferencijalni/termomaksimalni
detektor (58°C), radni napon 22-28V
DC, struja u alarmnom stanju 11mA, u
mirnom stanju 300μA. Pokriva prostor
20m², u skladu sa EN54-5.
Еквивалентно типу DET-DTD-210A
Detnov, Španija.
Standardna baza za montažu
adresabilnih detektora. Еквивалентно
типу DETZ-200 Detnov, Španija.
Adresabilni ručni javljač požara,
resetujući, radni napon 2238V DC, struja u mirnom stanju
300μA, struja u alarmnom
stanju 3mA, u skladu sa standardom
EN54-11, stepen zaštite IP40.
Еквивалентно типу DET-MAD-450
Detnov, Španija.
Konvencionalna protivpožarna sirena
za unutrašnju montažu, selekcija 3
tona, niske potrošnje (7mA),
87.5dB/1m, napajanje 20Vdc-28Vdc, u
saglasnosti sa EN 54-3 standardom.
Еквивалентно типу DET-SCD100
Detnov, Španija.
Paralelni indikator za signalizaciju
stanja detektora u
zaključanim (blokiranim) prostorijama.
Еквивалентно типу DET-PAD-10
Detnov, Španija.
Натпис за означавање елемената
система.
Adresabilni ulazni modul sa jednim
nadziranim NO ili NC
ulazom, napajanje sa petlje, imunost na
smetnje, dimenzije
100 mm x 82 mm x 23 mm, u skladu sa
EN 54-18 standardom, mogućnost
montaže na DIN šinu ili na zid pomoću
šrafova. Koristi se za davanje

ком.

2

ком.

9

ком.

2

ком.

1

ком.

2

ком.

20

ком.

1
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A.13

A.14

A.15

A.16

A.17

A.18

informacije centrali o proradi sprinkler
sitema. Tip DET-MAD-401 Detnov,
Španija. или одговарајући
Adresabilni izlazni modul sa dva
relejna izlaza, 30Vdc/1A,
napajanje sa petlje, imunost na smetnje,
dimenzije 100 mm x
82 mm x 23 mm,u skladu sa EN 54-18
standardom, mogućnost montaže na
DIN šinu ili na zid pomoću šrafova.
Koristi se za potrebe aktiviranja
izvršnih funkcija sistema poput
isključenja sistema ventilacije,
zatvaranja PP klapni i PP vrata u
slučaju pojave požara. Tip DET-MAD412 Detnov, Španija. или
одговарајући
Испорука и постављање у зид под
малтер, halogen free ПВЦ цеви
Ø25mm, са довољним бројем
разводних кутија са поклопцима, са
изравнавањем зидова са малтером и
глетовањем, као и кречење изнад
положених цеви.
Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
2x2x0.8mm за повезивање елемената
система међусобно и са централом.
Поставља се, кроз гибљиве
инсталационе ПВЦ цеви.
Испорука и монтажа кабла ЈH(St)H
1x2x0.8mm за повезивање елемената
система међусобно и са централом.
Поставља се, кроз гибљиве
инсталационе ПВЦ цеви.
Испорука и монтажа кабла ЈЕH(St)H 2x2x0.8mm FЕ180/Е30 за
повезивање сирена са централом.
Поставља се, кроз гибљиве
инсталационе ПВЦ цеви
Испорука и монтажа кабла NHXHXY 3x1.5mm2, за напајање напојне
јединице са најближег ормана, са
посебног струјног кола, поставља се
у ПВЦ каналице.

ком.

1

м2

120

м2

105

м2

10

м2

5

м

10

Страна 158

A.19

A.20

А.21

А.22

Испорука ситног монтажног
материјала.
Монтажа и повезивање подножја
јављача и сирена.
Постављање ознака на елементе
дојаве пожара.
Пуштање у рад. Услуга обухвата:
- проверу исправности изведене
инсталације, монтираних и
повезаних подножја јављача и
сирена,
- монтажу и повезивање централе на
мрежу,
- убацивање јављача у подножја и
обележавање,
- монтажу сигналних линија са
јављачима на централу,
- програмирање централе,
функционално испитивање и
пуштање у рад,
- обуку корисника у руковању,
- испоруку документације (упутство
за руковање и програмирање,
дневник уређаја и атести),
- примопредају и састављање
записника о исправности и
функционалном испитивању.
Израда пројекта изведеног стања

комплет

1

комплет

1

комплет
комплет

Б

Б.1

.Б.2.

Nazidni 19" rack orman visine 6HU,
osnove dimenzija 600x395mm (ŠxD),
sa staklenim vratima i ključem. Unutar
ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi
izjednačenja potencijala u ormanu.
Orman treba da bude propisno
uzemljen na najbliži sabirnik za
izjednačavanje potencijala. Orman
sličan tipu SCHRACK DW066040--.
Patch panel 19'', 2 HU, modularnog
tipa, prazan, za smeštanje 24xRJ45
modula, sličan tipu SCHRACK
HSER0240GS

1
1
АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА УКУПНО:
ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ КУХИЊЕ

ком.

1

ком.

1
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Б.3.

Б.4.

Б.5.

Б.6.

Б.7.
Б.8.

Б.9.

Б.10.

Modul Cat.6 STP, TOOLLESS,
sastavljanje bez alata, za ugradnju u
patch panel ili utičnicu u polju, sličan
tipu SCHRACK HSEMRJ6GWS
Nosač kablova za horizontalno
vodjenje kablova, patch guide, sa 5
manjih prstenova, 19", 1HU, slično
tipu SCHRACK HSEMRJ6GWS
switch 24xRJ45
еквивалентно типу TP-Link TLSG3424 JetStream™ 24-port Gigabit
Managed Svič, 24x10/100/1000Mb/s +
4xCombo100/1000Mb/s SFP slot,
SNMP, 802.1Q VLAN, RMON, QoS,
Security, 19" rack, AC 100-240V / 5060Hz
Patch kabl Cat.6 STP sa RJ45
konektorima na oba kraja, sa LED
indikacijom, sa omotačem bez
halogenih elemenata, PIMF, dužine
2m, sive boje, slično tipu SCHRACK
H6GSG02K0G
Утичница 1x RJ-45, cat.6 STP
S/FTP инсталациони кабл, Cat.6a,
4x2xAWG23, 650MHz, сa halogen
free омотачем (LSFRZH)
Испорука и полагање кабла за
уземљење, типа NHXHX-Y
1x16mm2 или одговарајућег, и
његово повезивање на страни рек
ормара и на страни сабирнице код
енергетског ормара
Испорука и постављање у зид под
малтер, halogen free ПВЦ цеви
Ø25mm, са довољним бројем
разводних кутија са поклопцима, са
изравнавањем зидова са малтером и
глетовањем, као и кречење изнад
положених цеви.

ком.

21

ком.

1

ком.

1

ком.

21

ком.

21

м2

590

м2

10

м2

550
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Б.11.

Б.12.

Б.13.

Б.14.

Б.15.
Б.16.

Испорука и уградња PNK 50x50mm,
са поклопцем, носачима и
спојницама
Облагање ПНК канала
гипскартонским плочама
ватроотпорности Φ90мин
Израда ревизионих отвора дим.
30x15cm у (бочној) вертикалној
плочи гипскартонске облоге ПНК
канала.
Отворe поставити на места
одређеним пројектом и извшити
ватроотпорно заптивање отвора
према спецификацији произвођача
Обележавање каблова, прикључака и
печ панела-по линији са
материјалом, на оба краја
Атестирање линија са израдом
протокола - по линији
Израда пројекта изведеног стања

м

15

м2

1,0

ком.

7

ком.

21

ком.

21

комплет.
1
ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ КУХИЊЕ УКУПНО:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А.
Б.

ВРСТА РАДОВА
АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА
ИНСТАЛАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ КУХИЊЕ

ИЗНОС

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ(20%):
УКУПНО СА ПДВ-ом:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Извођач радова код подношења понуде мора сагледати целокупне радове увидом у графичку и текстуалну документацију и упознати се са
постојећим стањем на објекту, како касније не би дошло до потребе за накнадним радовима.
Свака позиција предмера и предрачуна, уколило није супротно написано, обухвата:
набавку или израду опреме и материјала
транспорт до места уградње
монтажу и уградњу
испоруку и монтажу помоћног и потрошног материјала
сав потребан алат, скеле и транспортна средства
сва средства хигијенско техничке заштите и заштите на раду
Извођач је дужан да монтажне радове изведе у свему према опису позиције, општим и техничким условима, графичкој и осталој техничкој
документацији овог пројекта.
Опрема и материјали морају бити врхунског квалитета, израђени и атестирани према важећим стандардима, техничких и физичких
карактеристика које у потпуности испуњавају услове наведене у позицијама
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Предмер и предрачун радова

Р.Б.

A

1.

2.

3.

Б
1.

ОПИС ПОЗИЦИЈА

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа постојећих канала од
поцинкованог лима вентилационог
система кухиње, са свим пратећим
елементима: фазонским деловима,
решеткама, хаубама, прирубницама,
конзолама, вешаљкама, држачима и
др. Демонтиране елементе изнети из
објекта, и одложити на привремену
депонију коју одреди инвеститор.
Приближан обрачун по кг. лима.
Демонтажа кровног центрифугалног
вентилатора са електромотором за
одсис ваздуха из кухиње, производ
IMP Ljubljana, и одлагање на
привремену депонију коју одреди
инвеститор.
Обрачун по ком.
Демонтажа хоризонталне плафонске
клима коморе за убацивање ваздуха
у простор кухиње, производ IMP
Ljubljana KG-32 капацитета 4400
m³/h , и одлагање на привремену
депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по ком.
КЛИМА КОМОРЕ И
ВЕНТИЛАТОР
Набавка, испорука и монтажа клима
коморе производ

Ј.М.

Количина

кг.

1500

ком.

2

Јединична
цена
материјала

Јединична цена

ком.
1
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

ком.

1
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рада

Јединична
цена
по Ј.М.

Укупно

Укупно

материјал

рад

УКУПНО

2.

3.

4.

"РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ЕНЕРГИЈЕ" Земун, за убацивање и
обраду свежег ваздух за потребе
кухиње, за спољну уградњу састава:
NPŽ - непокретна противкишна
жалузина
DR – регулациони демпер
FB – секција филтера класе EU4
GB – секција топловодног грејача,
Qg = 27,18 kW za tvu/i = - 12 / + 28
°C i twu/i = 90 / 70 °C
VU – секција потисног вентилатора,
Vu = 1.800 m³/h , pext = 174 Pa , TLZ
200 , Pem = 0,55 kW
Veličine 3 , Sastava
NPŽ+DR+FB+GB+VU
комплет
Набавка, испорука и монтажа клима
коморе производ
"РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
ЕНЕРГИЈЕ" Земун, за убацивање
ваздуха у еко напу (хаубу), за
спољну уградњу састава:
NPŽ - непокретна противкишна
жалузина
DR – регулациони демпер
FB – секција филтера класе EU4
VU – секција потисног вентилатора,
Vu = 3.000 m³/h , pext = 100 Pa , TLZ
250 , Pem = 0,55 kW
Veličine 4 , Sastava NPŽ+DR+FB+VU
комплет

Испорука и монтажа постоља за
клима коморе из претходне три
ставке од челичних U и L профила,
са укрућењима, са горњим рамом по
целом обиму коморе, висине 200
mm, очишћено и заштићено
основном бојом и лаком.
обрачун по кг.
Набавка, испорука и монтажа

ком.

1

кг.
ком.

100
1
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5.

6.

7.

8.

кровног центрифугалног
вентилатора за одсис масних пара из
просторија кухиње, производ "S&P"
тип HCTB/4-400-A, Vu = 4.500 m3/h,
Pex = 50 Pa или одговарајући, са
комплетном пратећом опремом за
уградњу на кров.
комплет.
Набавка, испорука и монтажа
каналског центрифугалног
вентилатора производ "S&P" тип
TD-800/200N 600m3/h 120Pa, 80W,
или одговарајући са комплетном
пратећом опремом.
Набавка, транспорт и монтажа
челичне бешавне цеви SRPS EN
10220 за повезивање топловодног
грејача клима коморе са
радијаторском инсталацијом,
заштићене основном бојом и два
пута премазане бојом за метал:
Обрачун по дужном метру
∅42,4x2,9mm - 1 1/4"
∅21,3x2,3mm - 1/2"
Материјал потребан за спајање
цевовода, заваривање, заптивање,
конзоле, обујмице, чврсте и
слободне ослонце, чауре, колена,
лукови, Т комади ... Узима се 50% од
претходне позиције
паушални обрачун
Испорука и монтажа термоизолације
од минералне вуне у облози од АЛ
лима минималне дебљине 40 mm.
Термоизолација се води за цевовод
грејача клима коморе . Рачуна се по
m2 мерено по спољнем пречнику
термоизолације .
Обрачун по м²

ком.

2

м.
м.

20
5

пауш.

%

м²

10
КЛИМА КОМОРЕ И ВЕНТИЛАТОР

В

КАНАЛСКИ РАЗВОД,
ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
И КАНАЛСКА ОПРЕМА

Страна 165

1.

2.

Набавка, испорука и уградња
централне одсисне ``еко`` хаубе за
монтажу изнад термо блока.
Хауба је производ „ELETROLUX “,
SUPERTREDIL - S linija или сл.
следећих карактеристика:
Спољни панели са савијеним
рубовима ради избегавања озледа.
Мерење притиска ради савршене
калибрације.
Уграђена расвета са заштитном
преградом.
Израђена као 2 зидне вентилацијске
напе које се на месту уградње
спајају с леђима на леђа у једну
целину.
Уграђена расвета са заштитном
преградом.
материјал: нерђајући челични лим
304 AISI
димензија 4000x2600x500mm
220 V, 1N, 50/60 0.96kW
STCF2640
Набавка, испорука и уградња
вентилационе решетке за уградњу
на канал предвиђене за убацивање
и одсис ваздуха израђене од челика
са вертикално постављеним
ламелама, дограђеним наставком са
супротно окренутим лопатицама за
регулисање протока ваздуха и
хоризонталним ламелама за
усмеравање ваздушног млаза.
Производ „Троx“ или сл. следећих
димензија:
ТRS-AG/325 x 225
ТRS-AG/225 x 125

ком.

1

ком.
ком.

5
9
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3.

4.

Набавка, испорука и уградња
фиксне зидне усисне противкишне
жалузине са жичаном мрежом
производ "АEROGRAMMI" bn
250x250mm или одговарајуће.
250x250mm

1

кг.

400

Набавка, испорука и уградња
равних и фазонских делова канала
за убацивање и одсисавање ваздуха
као и везни делови у инсталацији
израђени од поцинкованог челичног
лима дебљине 0,5-1,25 mm,
минималне дебљине сагласно
СРПС, комплет са прирубницама за
притиске до 1000 Pa, заптивним
материјалом, вешалицама,
држачима као и завртњима.
Приликом израде за одређивање
дебљине лима и димензионисање
прирубнице меродавна је већа
страна пресека канала.
Лимене правоугаоне канале радити
у дужини 2 m.
Спајање лимова (равних и
фазонских делова) извести помоћу
двоструко повијеног шава и „мец“
профила. Заптивање канала извести
помоћу лепљиве траке или гуме.
Укупна тежина обухвата тежину
правоугаоних канала, колена са
усмеривачима протока, Т рачви,
прелаза и осталих фазонских канала
и прелаза.
Плаћа се рад, алат и материјал по
кг. монтираног канала.

5.

ком.

Набавка, испорука и уградња
каналске мреже система за
одсисавање ваздуха из кухињских
хауба и из других пратећих
просторија израђени од црног
челичног лима минималне дебљине
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6.

Г

1.

2.

2 mm чије се спајање врши
заваривањем. Спајање равних и
фазонских делова канала врши се
заваривањем. Предвидети отвор за
чишћење канала.
кг.
10
Набавка, испорука и уградња
термоизолације канала за довод
свежег (незагрејаног) ваздуха
система за довод ваздуха до еко
хаубе и од спољне клима коморе
загрејаног ваздуха до објекта.
Изолација се поставља на спољњој
страни канала.
Изолација мора бити самогасива и
при сагоревању не сме стварати
отровне гасове. Изолација је тип
„ARMAFLEX NH“ (halogen free)
дебљине 9 mm, самолепљива cа
одговарајућом количином
оригиналног лепка за спојеве или
одговарајући.
Уграђена изолација мора да
поседује потврду о квалитету атестну документацију издату од
овлашћене акредитоване
м²
10
институције Републике Србије.
КАНАЛСКИ РАЗВОД, ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И КАНАЛСКА ОПРЕМА
АУТОМАТИКА ЗА КЛИМА
КОМОРУ
Набавка, испорука и монтажа
трокраког регулационог вентила
производ FENIKS BB
* називни притисак: PN16
* карактеристика: једнакопроцентна
* повезивање: прирубницама
* маx. температура флуида: 140°C
ком.
1
DN 25; Kvs=4 m3/h tip: TV-025/4
Набавка, испорука и монтажа
eлектромоторнoг погона вентила
производ FENIKS BB
* напајање: 24V AC/30 VA
* вођење: импулсно
* маx. сила: 800N
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3.

4.

5.

6.

7.

* маx. ход: 20mm
ТIP: EPV 3N
Набавка, испорука и монтажа
каналног сензора температуре:
* мерни опсег : -40... +60°C
* мерни елемент: NTC термистор
производ FENIKS BB
KTS-1
Набавка, испорука и монтажа
диференц. пресостата за ваздух са
прибором производ FENIKS BB:
регулационо подручје 50...500 Pa
тип: DPV-500или одговарајући
регулационо подручје 500...1000 Pa
тип: DPV-1000 или одговарајући
Набавка, испорука и монтажа
електромоторног погона жалузина
производ FENIKS BB:
* обртни момент 10 Nm
* напајање: 24V / 50Hz
производ FENIKS BB
FNM 24 A
Набавка, испорука и монтажа
термостата за заштиту од смрзавања
производ FENIKS BB:
* регулациони опсег -10... +12°
* дужина капиларе 3 m
* тип ресета: аутоматски
ТMR-3/A или одговарајући
Набавка, испорука и монтажа
микропроцесорског регулатора са
софтвером за локалну регулацију:
* кућиште за уградњу у
електроорман
* тастатура за унос поставних
вредности
* дисплеј за приказ мерених и
поставних
вредности
* лед индикација
производ FENIKS BB
тип MR 5104 или одговарајући

ком.

1

ком.

2

ком.
ком.

1
1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

Страна 169

АУТОМАТИКА ЗА КЛИМА КОМОРУ
Д

1.

2.

3.

4.

5.

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ
РАДОВИ
За све грађевинске радове који се
буду јавили у току извођења
инсталација као што су: штемовање
рупа и шлицева за пролаз и
полагање инсталације, стално
чишћење радних места током
радова са одношењем шута и
осталих отпадака са градилишта.
Позиција обухвата и завршну
обраду око отвора (попуњавање и
малтерисање)

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1

пауш.

1

Регулација количине ваздуха на
решеткама и регулаторима протока
вентилационог система
Функционална проба система
климатизације са израдом
записника
Предаја атеста и гарантних листова
за уграђену опрему и материјал,
чишћење и припрема објекта за
технички пријем, као и учествовање
у техничком пријему и други
радови неопходни за нормалну
функцију инсталација. Пуштање
инсталације у погон.
Утовар и одвоз на градску депонију,
укључујући и трошкове депоније,
демонтиране опреме коју одреди
инвеститор (а предвиђене
демонтажним радовима), као и свог
шута са градилишта.
Рашчишћавање и уклањање
просторија извођача (магацини,
контејнери, радионице и др.)

6.
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.Б.
1
2
3
4
5

ВРСТА РАДОВА
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
КЛИМА КОМОРЕ И ВЕНТИЛАТОР
КАНАЛСКИ РАЗВОД, ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И КАНАЛСКА ОПРЕМА
АУТОМАТИКА ЗА КЛИМА КОМОРУ
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО
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ИЗНОС

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р.Б.

ВРСТА РАДОВА

ИЗНОС

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1.
2.
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
3.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

4.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

5.

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО:
ПДВ 20%:

УКУПНО са ПДВ-ом:
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