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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-192/2018 од
19.04.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: IV-404-192/2018 од
19.04.2018. године, припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН K 23/18:
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
– НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ
„НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ“
У СУБОТИЦИ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН К 23/18

Поглавље
I

Назив поглавља

Страна

Општи подаци о јавној набавци
3

II

III

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

4

5

IV

Критеријум за доделу уговора

11

V

Обрасци који чине саставни део понуде

12

VI

Модел уговора о јаној набавци

35

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

43

VIII

Предмер радова

54
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I ОШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Град Суботица,
Градска управа,
Трг слободе 1,
24000 Суботица;
ПИБ: 100444843,
Матични број: 08070695,
Рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор
ЈБКЈС 09693 ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА
Интернет страница: www.subotica.rs
ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној набавци.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде «Народно
позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Основна обележја: грађевински радови,
ОРН 45000000– грађевински радови
КОНТАКТ
е-маил: javnenabavke@subotica.rs
Контакт лице: Нагел Лами Валерија, члан Комисије
Радно време Наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – Наставак адаптације, реконструкције и доградње
зграде „Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

Страна 3 од 53

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИЕК (СПЕЦИФИАКЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТЕА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
ИСПОРУКЕ И СЛ
Предмет јавне набавке су радови - наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде «Народно
позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, Трг слободе, на парцели број 6082 К.О.
Доњи Град, Суботица.
Саставни део ове конкурсне документације чини предмер радова.
Посебни захтев Наручиоца који је описан у поглављу III ове конкурсне документације, тачка 3.
подтачка 3.1. - "Посебни захтеви наручиоца" за сва заинтересована лица која имају намеру да поднесу
понуду, је обавезан увид код Наручиоца у Пројектно - техничку документацију за извођење радова
која чине предмет ове јавне набавке.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
1) Услов:
Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
Доказ:
Правна лица:
Предузетници
Физичка лица

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
/

2) Услов:
Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он 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 (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН).
Доказ:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; и
Правна лица
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко
од кривичних дела организованог криминала; и
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници
и физичка

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
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лица

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 (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов:
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и
Правна лица
Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и
Предузетници
2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и
Физичка лица
Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални
центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода и
Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према
Орган надлежан
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту
за издавање:
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату
одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у
својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је
дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих
локалних органа/организација/установа.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов:
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).
Доказ:
Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац
бр: 5)
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
1. Финансијски капацитет:
Услови:
1.1. Да је Понуђач у претходне три обрачунске године (у 2015, 2016. и 2017. години) остварио
укупан приход (за све три године) у минималном износу од 1.000.000.000,00 динара без ПДВ.
Доказ:
- Уколико је понуђач ПДВ обвезник доставља:
- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три
обрачунске године (2014, 2015. и 2016. година) који мора да садржи: статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и биланс успеха, показатеље за оцену бонитета. Уколико Извештај о бонитету
(Образац БОН-ЈН), не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за
2016. годину са мишљењем овлашћеног ревизора.
- Уколико је понуђач Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне
књиге по систему простог књиговодства, доставља:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана
на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој
територији је регистровао обављање делатности за претходне 3 обрачунске године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015. и 2016).
- Уколико је понуђач Привредни субјект који није у обавези да утврђују финансијски резултат
пословања (паушалци), доставља:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне 3 ( три) обрачунске године (2014, 2015. и 2016).
НАПОМЕНА:
У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском капацитету,
чланови групе понуђача испуњавају заједно.
Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о
финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.
1. 2. Да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен Позив за
подношење понуда није био у блокади
Доказ:
- Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, Понуђач је дужан да докаже да
није био у блокади у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив,
прилагањем и Потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности, а која ће обухватити
захтевани период.
НАПОМЕНА:
- У случају подношења заједничке понуде, сви чланови групе понуђача требада доставе поменути
доказ
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2. Пословни капацитет:
Услови :
2.1. Да је Понуђач у периоду од 5 (пет) година рачунајући од дана објављивања Позива за
подношење понуда (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.), извео исте или истоврсне грађевинске,
грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи, реконструкцији или адаптацији објеката
високоградње у укупној вредности од минимум 500.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимум
50.000.000,00 динара без ПДВ-а на објектима који су заштићени у складу са Законом о културним
добрима РС.
Докази:
2.1.1) референтна листа, (образац бр. 8.)
2.1.2) оверене потврде од стране инвеститора, у вредности од најмање 500.000.000,00
динара у
укупном износу без ПДВ, од чега минимум 50.000.000,00 динара без ПДВ-а на објектима који су
заштићени у складу са Законом о културним добрима РС,
2.1.3) фотокопије уговора, и
2.1.4) фотокопија прве и последње стране оверених привремених или окончаних ситуација
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из
Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему
такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:
- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда, са наведеним износом учешћа уколико
је заједничка понуда,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.
2.2. Понуђач поседује важеће сертификате менаџмента квалитета, и то:
2.2.1. ISO 9001 или одговарајући;
2.2.2. ISO 14001 или одговарајући;
2.2.3. OHSAS 18001 или одговарајући;
2.2.4. ISO 27001 или одговарајући;
2.2.5. ISO 50001 или одговарајући.

Докази:
2.2.1) фотокопија цертификата ISO 9001 или одговарајући;
2.2.2) фотокопија цертификата ISO 14001 или одговарајући;
2.2.3) фотокопија цертификата OHSAS 18001 или одговарајући;
2.2.4) фотокопија цертификата ISO 27001 или одговарајући;
2.2.5) фотокопија цертификата ISO 50001 или одговарајући.
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3. Технички капацитет:
Услови :
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа или лизинга) опремом за
извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
3.1. Камион (носивости минмално 10 т) најмање 3 комада;
3.2. Моторно доставно возило, (носивост минималне 1,4 т) најмање 2 комада;
3.3. Цевна или портална (рамовска) скела минимум 6000 м2;
3.4. Торањски кран, минимум 18 m, висина дизања са стрелом минимум л=40m, носивости најмање 1t
на крају руке крана;
3.5. Покретна скела са важећим стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и
испитивању опреме минималне висине 7 m;
3.6. Машина за машинско малтерисање са важећим стручним налазом о извршеном периодичном
прегледу и испитивању опреме – најмање1 ком;
3.7. Лифт дизалице са минималном висином подизања 10 m и минималне носивости 400 kg са
важећим стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме – најмање 2
ком;
3.8. Мешалице за малтер – најмање 5 ком
3.9. Електрична дизалица за вертикални транспорт минималне носивости 200 kg са важећим
стручним налазом о извршеном периодичном прегледу и испитивању опреме – најмање 2 ком.

Докази:
3.1) Фотокопија пописне листе или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити
означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која
претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена
печатом понуђача.
3.2) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу, (уговор о закупу треба да обухвата период важења
најаксније од дана подношења понуде до окончања радова по уговору о јавној набавци у овом
поступку јавне набавке.) и фотокопија пописне листе власника опреме.
3.3) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу, (уговор о лизингу треба да обухвата период
важења најкасније од дана подношења понуде до окончања радова по уговору о јавној набавци у
овом поступку јавне набавке.)
3.4) за камионе и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ
коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из
читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања понуда;
3.5) захтевани стручни налази о извршеном периодичном прегледу и испитивању.
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене
фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац бр. 10, "Изјава о траженом техничком капацитету", који је дат у
Конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног
лица и достављен уз понуду.
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4. Кадровски капацитет:
Услови :
Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама радника запослених
или ангажованих по основу уговора у складу са Законом о раду, и то:
4.1. најмање 2 дипломирана грађевинска инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије 410;
4.2. најмање 1 дипломирани грађевински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије 414;
4.3. најмање 2 дипломирани инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије 450;
4.4. најмање 1 дипломирани инжењер електротехнике који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије 453;
4.5. најмање 2 дипломирани машински инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије 430;
4.6. најмање 50 радника - непосредних извршилаца, распоређених на пословима који су предмет
јавне набавке односно који поседују квалификације за послове сврстане у грађевинске,
грађевинско-занатске, електро или машинске струке.
Докази:
4.1) Доказ о пријави на осигурање за запослене - фотокопија М образаца Фонда ПИО за лица која су
у радном односу код Понуђача односно фотокопије уговора за ангажовање уговором по другом
основу у складу са Законом о раду
4.2) За дипломиране инжењере доставити фотокопију одговарајућих важећих - лиценци Инжењерске
коморе Србије
4.3) Фотокопија потврде о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије
4.4) За раднике – непосредне извршиоце - фотокопије уговора о раду или фотокопије уговора за
ангажовање уговором по другом основу у складу са Законом или други доказ из којих се на
несумњив начин може утврдити да су лица распоређена на тражена радна места
4.) Изјава Понуђача да располаже потребним стручним кадром - Образац бр. 11 - "Изјаве о траженом
кадровском капацитету".
Понуђач се обавезује да ће одговорни инжењери и извођачи радова са траженим лиценцама бити
ангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке током целог рока извршења
уговора о јавној набавци.
Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту радова обезбеди
одговарајуће извршиоце.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја
Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од 5 дана од дана пријема захтева. У
супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за
услов из члана 75. став 1. тачка 1), обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције
за привредне регистре, под условом да понуђач наведе адресу интернет странице на којој је тражени
документ јавно доступан.
Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до
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4), обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под
условом да Понуђач наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан.
Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни Понуђач, сви чланови групе из заједничке
понуде и подизвођачи.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може 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 понуде, 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 одговарајући доказ за то, Наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама, ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Образац бр. 12 - "Изјава на основу члана 79. став 10. ЗЈН", чини саставни део ове Конкурсне
документације.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
3.1.
Понуђач је у обавези да изврши увид код Наручиоца у пројектно техничку
документацију (на адреси: Град Суботица, Градска управа, Секретаријат за инвестиције и развој, Трг
републике 16, 24000 Суботица, контакт особа: Инес Триван Криво, ines.trivankrivo@subotica.rs) и
обиђе локацију на којој ће се изводити радови на адреси: Зграда Народног позоришта у Суботици,
како би могао да припреми прихватљиву понуду. Касније примедбе по том основу Наручилац неће
уважити, те стога захтева достављање потписане и оверене "Изјаве о увиду у пројектно техничку
документацију и обиласку локације", који Образац бр. 7 чини саставни део Конкурсне
документације.
У вези са увидом у пројектно техничку документацију и обиласку локације заинтересована
лица - потенцијални понуђачи дужни су да се писаним путем - поштом на адресу Наручиоца, са
назнаком броја и предмета ове јавне набавке, на е-mail адресу: javnenabavke@subotica.rs, или
ines.trivankrivo@subotica.rs обрате Наручиоцу, најмање 2 дана пре намераваног увида и обиласка
локације.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда.
По извршеном увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације потенцијални
понуђач и представник Наручиоца ће потписати и оверити Изјаву - Образац бр. 7, који чини саставни
део Конкурсне документације и који понуђач прилаже уз своју понуду.
3.2. Извођач радова је дужан да уколико му по овој јавној набавци буде додељен уговор, исти
потпише, овери и врати Наручиоцу најкаснисје у року од 3 дана од када му је Наручилац доставио на
потписивање.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума "Најнижа понуђена цена".
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
У случају да пристигну две или више прихватљивих понуда са истом најнижом понуђеном
ценом, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок за извођење радова, а у
случају да је и рок за извођење радова исти, уговор ће се доделиту понуђачу који понуди дужи
гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведених "резервних елемената критеријума" није могуће
донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и исти гарнтни рок. Извлачење путем жреба
Наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о
извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац број 1 – Образац понуде
Образац број 2 – Образац струкутре цене са упутством за попуњавање
Образац број 3 – Образац трошкова припреме понуде
Образац број 4 – Образац изјаве о независној понуди
Образац број 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН
Образац број 5A – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за подизвођача
Образац број 6 – Изјава Понуђача да прихвата све услове из Позива и Конкурсне документације
Образац број 7 – Изјава о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације
Образац број 8 – Пословни капацитет – референтна листа
Образац број 9 – Потврда о референцама
Образац број 10 – Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету
Образац број 11 – Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету
Образац број 12 – Изјава на основу члана 79. став 10. ЗЈН
Образац број 13 – Изјава Понуђача да ће уколико закључи уговор о јавној набавци доставити
Наручиоцу уговорене полисе осигурања
Образац број 14 – Евиденција приложених доказа

- Модел уговора
- Предмер радова
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА РАДОВЕ - НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ
ЗГРАДЕ «НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ»
У СУБОТИЦИ
Понуда бр ______________од __________2018. године за јавну набавку радове
(понуђач уписује свој деловодни број и датум)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Понуђач је уписан у Регистар понуђача
АПР
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

ДА

НЕ

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
Подизвођач уписан у
понуђача АПР

2)

који

ће

регистар

ДА

НЕ

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
Подизвођач уписан у
понуђача АПР

који

ће

регистар

ДА

НЕ

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Уписан у Регистар понуђача АПР

2)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Уписан у Регистар понуђача АПР

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Уписан у Регистар понуђача АПР

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА НАСТАВАК
АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ
«НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ»
У СУБОТИЦИ

Укупна цена без ПДВ-а

______________________ РСД

Укупна цена са ПДВ-ом

______________________ РСД

Рок и начин плаћања

- 30 % авансно од уговорене цене без ПДВ-а, након закључења
уговора у року до 45 дана од дана пријема уредног предрачуна за
плаћање аванса код Наручиоца и уговорених средстава
финансијског обезбеђења;
- до 60 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим месечним
ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема
оверених ситуација од стране Наручиоца;
- остатак у износу од минимум 10 % вредности укупно уговорене
цене без ПДВ-а, по окончаној ситуацији сачињеној на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана
од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе
потписаног Записника о примопредаји објекта и коначног
обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења.

Рок важења понуде

________ дана (Рачуна се од дана отварања понуде, и не може
бити краћи од 90 дана)

Рок извођења радова,

________ календарских дана, (Рачуна се од дана увођења
Извођача у посао, и не може бити дужи од 270 календарских дана)

Гарантни период

_________, (Рачуна се од записничке примопредаје уговорених
радова, и не може бити краћи од 5 година)

Датум и место

Понуђач
М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су наведени
подаци у обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, исту потписује члан
групе понуђача који је Споразумом овлашћен да предтаваља и заступа групу понуђача, као и да
потписује и оверава сву документацију у име и за рачун групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Набавка радова

Врста радова и добра

Учешће у укупној цени
(у динарима без ПДВ)

Врста трошка

Учешће у укупној
цени
(%)

Цена материјала са транспортом
Цена радова
Увозне дажбине
Евентуални други трошкови
СВЕГА УКУПНО БЕЗ ПДВ
ИЗНОС ПДВ
СВЕГА УКУПНО СА ПДВ

100%

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне
документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање.
2. Образац Структура цене садржи:

Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално.

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних
карактеристика.
7. Овај Образац је је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава, оверава и
доставља као обавезни документ уз своју понуду.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку ЈН
К 23/18, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова – наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде
«Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, бр. ЈН К 23/18, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до 2 године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у
смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе понуђача
попуњава, потписује, оверава и прилаже засебно.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
На основу члана 75. став 2. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – наставак адаптације, реконструкције
и доградње зграде «Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, број
ЈН К 23/18 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе
понуђача попуњава, потписује, оверава и прилаже засебно.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5 А
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – наставак адаптације, реконструкције
и доградње зграде «Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, број
ЈН К 23/18, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
подизвођача

Датум и место
М.П.

Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо, да
прихватамо све услове утврђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији
за јавну набавку радова – наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде «Народно
позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, ЈН К 23/18.
При састављању понуде поштовали смо све услове из Позива,
Конкурсне
документације и пројектно техничке документације.
Изјављујемо да смо извршили увид у наведену документацију, да нам је иста јасна, да
немамо примедбе, и да сагласно нашој понуди можемо извести предметне радове у
понуђеном року и за понуђену цену.
Понуду смо саставили по свим условима из Конкурсне документације и са истима се у
целости слажемо.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац се фотокопира
и сваки члан групе понуђача попуњава, потписује, оверава и прилаже засебно.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7

ИЗЈАВА О УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
И ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Потенцијални
Понуђач
заинтересовано
лице:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да сам извршио
увид у пројектно техничку документацију и обишао локацију - објекат на којем ће се вршити
радови који чине предмет јавне набавке радова бр: ЈН К 23/18 – Наставак адаптације,
реконструкције и доградње зграде «Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház» у
Суботици, као и да сам добио све информације које су неопходнодне за припрему
прихватљиве понуде за наведену јавну набавку.
Такође изјављујем да сам упознат са свим условима градње - извођења предметних
радова, и да исти не могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени из моје понуде.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Потврђујем да је горе наведени потенцијални понуђач - заинтересовано лице, дана
___________________________________ извршио увид у пројектно техничку документацију
и обишао локацију - објекат на којем ће се вршити радови који чине предмет јавне набавке
радова бр: ЈН К 23/18.

Потпис овлашћеног лица
Наручиоца

Датум и место
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Изведених радова Понуђача у периоду од 5 (пет) година рачунајући од дана објављивања Позива за
подношење понуда (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017.) извео исте или истоврсне грађевинске,
грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи, реконструкцији или адаптацији објеката
високоградње у укупној вредности од минимум 500.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега минимум
50.000.000,00 динара без ПДВ-а на објектима који су заштићени у складу са Законом о културним
добрима РС

Редни
број

Назив наручиоца

Датум
реализације
уговора

Вредност
изведених
радова

Назив предмета
набавке

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
УКУПНО:
Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

На основу члана 77. став 2. тачка (2) ЗЈН, наручилац/инвеститор:
_____________________________________________________из_________________________
улица ______________________________ број
___ , ПИБ____________ Матични
бр.__________
издаје
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА
Којом
потврђујемо
да
је
понуђач
_____________________________________________________
из______________________________
улица_______________________
број_______,
ПИБ:___________________________________ Матични бр: ________________________,
као
А) самостални извођач или
Б) учесник у заједничкој понуди са учешћем у износу од _____________________ дин без
ПДВ-а, (одговарајуће заокружити)
у периоду од 5 (пет) година које претходе години објављивања Позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки, тј.у 2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. години извео радове:
__________________________________________________________________________
на
основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у
вредности од ________________________ динара без ПДВ-а, у свему у складу са
закљученим уговором.
Објекат је заштићен з складу са Законом о културним добрима РС:
А) Да Б) Не
(одговорајуће заокружити)
Датум почетка радова: ________________________
Датум завршетка радова: _______________________
Потврда
се
издаје
на
захтев
извођача
радова
/
понуђача
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке
Наручиоца: Град Суботица, Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, ради набавке
радова - наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде «Народно позориште –
Narodno kazalište – Népszínház» у Суботици, ЈН К 23/18.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
Потпис овлашћеног лица
наручиоца

Датум и место
М.П.

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за
сваки уговор посебно.
Понуђач може да приложи потврду другог наручиоца под условом да садржи све тражене податке из
ове потврде.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА О ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом
опремом:
Кључна опрема (машине, апарати и друго) којом располаже понуђач за
извођење предметних радова
Ред.
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати.
Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се доказује
испуњеност услова.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 11
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са следећим
кадровским капацитетом:
Ред
бр.
1.
2.
3.

Име и презиме

Стручна
спрема

Радно место

Број лиценце

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати.
Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се доказује
испуњеност услова.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 12
ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Град/Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 79. став 10. ЗЈН под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као
Понуђач дајем следећу
ИЗЈАВУ
да се у држави _______________________________________, у којој имам седиште не издају
докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), те да ову Изјаву оверену пред судским - управним органом - јавним
бележником - другим надлежним органом државе___________________________________,
прилажем уз своју понуду у поступку јавне набавке радова - наставак адаптације,
реконструкције и доградње зграде „Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у
Суботици, редни број ЈН К 23/18.
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове
Изјаве, односно да провери да ли су документи којима доказујем испуњеност тражених
услова из конкурсне документације издати од стране надлежних органа државе у којој имам
седиште.
Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена:
Изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 13
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ УКОЛИКО ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОСТАВИТИ НАРУЧИОЦУ УГОВОРЕНЕ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Град/Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу као Понуђач дајем следећу
ИЗЈАВУ
да ћу уколико ми се додели уговор у овом поступку јавне набавке радова - наставак
адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште – Narodno kazalište –
Népszínház“ у Суботици, редни број ЈН К 23/18, и исти закључим са Наручиоцем, у року од у
року од 8 (осам) дана од дана закључења истог доставити Наручиоцу уговорене полисе
осигурања или оверене копије, са важношћу за цео период важења Уговора, и то:
- за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности;
- за штету од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, у складу са
важећим прописима;
- од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни,
односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са важећим прописима.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена:
Ову Изјаву прилаже и потписује Понуђач или представник групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 14
ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
Понуђач: ___________________________________________ из ____________________________ у
поступку јавне набавке радова – наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно
позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици, редни број: ЈН К 23/18, доставља следеће
доказе:
Ред.
број
1.

2.

3.

Услов из члана 75. ЗЈН

Приложен
доказ

Докази из члана75. и 76. ЗЈН

да је регистрован код надлежног органа, Извод из Агенције за привредне регистре
односно уписан у одговарајући регистар односно извода из регистра надлежног
привредног суда
да понуђач и његов законски заступник
За правна лица:
није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне 1) Извод из казнене евиденције, односно
групе, да није осууђиван за кривична уверење основног суда, за парвно лице и
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело
примања и давања мита, кривично дело 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег
преваре
суда
у Београду за правно лице и
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА 3) Извод из казнене евиденције, односно
ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
за законског заступника
У свему према условима из конкурсне
за Предузетнике:
документације
4) Потврда прекршајног суда да му није
изречене мера забране обављања делатаности,
или
5) Потврда Агенције за привредне регистре да
код тог 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.
Доказ за Физичка лица:
6) Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених
послова.
да је измирио доспеле порезе и друге 1) Уверење Министарства финансија – пореске
јавне дажбине у складу са прописима управе о плаћеном порезу, доприносу и другим
Републике Србије или стране државе јавним дажбинама, и
када има седиште на њеној територији
2) Уверење Службе за утврђивање и наплату
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ локалних прихода градске, односно општинске
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА управе
ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У свему према условима из конкурсне
документације

4.

Понуђач је регистрован у регистру Извод из АПР регистар понуђача или изјава
понуђача код АПР

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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5.

Понуђач
располаже
неопходним
финансијским капацитетом у складу са
условима из конкурсне документације
наведеним у: Поглављу III, Тачка 2 Додатни
услови,
подтачка
1
Финансијски капацитет
У свему према условима из конкурсне
документације
1. Понуђач располаже неопходним
пословним капацитетом у складу са
условима из конкурсне документације
наведеним у: Поглављу III, Тачка 2 Додатни услови, подтачка 2 - Пословни
капацитет

1) - Извештај о бонитету од АПР-а - образац
БОН-ЈН
2) Потврду НБС о броју дана
неликвидности за последњих 12 месеци који
предходе месецу у којем је објављен Позив за
подношење понуда; и
1) Фотокопије уговора и

7.

2. Понуђач поседује важеће сертификате
менаџмента квалитета:
2.1. ISO 9001 или одговарајући;
2.2. ISO 14001 или одговарајући;
2.3. OHSAS 18001 или одговарајући;
2.4. ISO 27001 или одговарајући;
2.5. ISO 50001 или одговарајући.

2) Фотокопије прве и последње стране
оверених
привремених
или
окончаних
ситуација и
3) Референтна листа (образац бр. 8) и

ДА

НЕ
НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Фотокопије цертификата:
ДА

НЕ

ДА
ДА

НЕ
НЕ

ДА

НЕ

2.5. ISO 50001 или одговарајући
ДА
Понуђач
располаже
неопходним 1) Доказ о пријави на осигурање за запослене кадровским капацитетом у складу са фотокопија М образаца Фонда ПИО за лица ДА
условима из конкурсне документације која су у радном однсоу код Понуђача
наведним у: Поглављу III, Тачка 2 2) фотокопију Уговора за лица ангажована по ДА
Додатни услови, подтачка 4 - кадровски
другом основу у складу са Законом о раду, и
капацитет
3)
фотокопију
одговарајуће
лиценце
Инжењерске коморе Србије са потврдом о ДА
важењу истих за дипломиране инжењере
4) За раднике - непосредне извршиоце фотокопије уговора о раду или фотокопије
уговора за ангажовање уговором по другом ДА
основу у складу са Законом или други доказ из
којих се на несумњив начин може утврдити да
су лица распоређена на тражена радна места

НЕ

2.1. ISO 9001 или одговарајући;
2.2. ISO 14001 или одговарајући;
2.3. OHSAS 18001 или одговарајући;
2.4. ISO 27001 или одговарајући;

6) Образац 11 - Кадровски капацитет

8.

НЕ

ДА

4) Потврде о референцама (образац 9) бр
6.

ДА

да Понуђач располаже довољним
техничким капацитетом у складу са
условима из конкурсне документације
наведним у: Поглављу III, Тачка 2 Додатни услови, подтачка 3 - технички
капацитет

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

1) Фотокопија пописне листе или аналитичка
картица основних средстава на којим ће видно
бити означена тражена техничка опрема.

ДА

НЕ

2) доказ о закупу – фотокопија уговора о
закупу;

ДА

НЕ

3) доказ о лизингу – фотокопија уговора о
лизингу

ДА

НЕ
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4) за камионе и друга возила код којих постоји
законска обавеза регистрације без обзира на
основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)
– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и
испис из читача) и полисе осигурања важеће
на дан отварања понуда

ДА

НЕ

5) захтевани стручни налази о извршеном
периодичном прегледу и испитивању

ДА

НЕ

6) Образац 10 – Технички капацитет

ДА

НЕ

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
9.

Образац 1 - Образац понуде

ДА

НЕ

10.

Образац 2 - Образац структуре цене са упутством за попуњавање
Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде – (Достављање овог обрасца није
обавезно)
Образац 4 - Образац изјаве о независној понуди

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Образац 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН
Образац 5 А - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН,
за подизвођача
Образац 6 - Изјава понуђача да прихвата све услове из Позива и конкурсне
документације
Образац 7 - Изјава о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације
Образац 12 - Изјава на основу члана 79. став 10 ЗЈН, (доставља понуђач који има
седиште у другој држави)
Образац 13 - Изјава Понуђача да ће уколико закључи уговор о јавној набавци

доставити Наручиоцу уговорене полисе осигурања

19.

Образац 14 - Евиденција приложених доказа

ДА

НЕ

20.

Модел уговора, попуњен, потписан, оверен

ДА

НЕ

21.

Предмер радова

ДА

НЕ

22.

Споразум, сагласно члану 81. ЗЈН, (уколико понуду подноси група понуђача)

23.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

ДА
ДА

НЕ
НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

24.
25.
26.

Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла
Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
повраћај авансног плаћања
Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року

Датум

Потпис овлашћеног лица
М. П.

_____________________________

________________________________
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора о јавној набавци
извођења радова – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици,
редни број ЈН К 23/18
закључен између:
1.

ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843,
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју заступа
Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту:
Наручилац), са једне стране, и

2.

_________________________________________________________________, са седиштем
у _________________________, улица ________________________________ број ___,
ПИБ: ______________________, матични број: _______________________, рачун број:
__________________________________ код_________________________ банке, које
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), са друге стране

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позива за подношење понуда спровео
отворени поступак јавне набавке радова - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици, под бројем ЈН К 23/18,
да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио
оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је
поднео Извођач радова под бројем ______________ дана __________ , која понуда је код Наручиоца
заведена под бројем IV-404-192/2018-** дана **.**.2018. године и која у потпуности одговара свим
условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким
спецификацијама;
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговора за предметне радове број: __________ од ________. 2018. године, којом је уговор у
предметном поступку јавне набавке доделио Извођачу, који је доставио Понуду бр. _________од
_________, а која чини саставни део овог Уговора.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова – наставак адаптације, реконструкције и доградње
зграде „Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház“ у Суботици, у свему према пројектно
техничкој документацији, конкурсној документацији, важећим прописима, техничким нормативима и
обавезним стандардима који важе за врсту радова који чине предмет овог Уговора, и прихваћеној
Понуди Извођача број: __________од _______2018. године.
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Члан 2.
Цена уговорених радова из члана 1. овога Уговора износи:
__________________________ динара без ПДВ
_________________________

динара ПДВ

=========================================
Укупно:

__________________________ динара са ПДВ

Сагласно Понуди Извођача бр. __________ од __________ године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања елемената
по основу којих је одређена.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Уговорена цена обухвата и следеће: вредност материјала, радну снагу, механизацију, скеле,
оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање
и обезбеђење саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске
механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове
потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и
демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и
заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и
градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све
друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова, у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву
опрему, подразумевају франко градилиште, односно предметни објекат, размештено и изведено
према техничкој документацији.
Члан 3.

Наручилац ће уговорену цену радова из овог Уговора платити Извођачу радова на
следећи начин:
аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
до 60 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим месечним ситуацијама
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде,
потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од
стране Наручиоца по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације;
остатак у износу од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, по
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене
ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји објекта и коначног
обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења по испостављеној окончаној
ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене укупне цене.
Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова.
Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Програм 13, Развој
културе, Шифра пројекта 1201-П2, Функција 820, Економска класификација 511294.
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Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица.
Порески дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14
- др. закон, 142/14, 83/15).
Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а.
Члан 4.
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 8 (осам)
дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:
1.
Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од
30% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3. инвестициони
ранг;
2.
Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење
Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3. инвестициони ранг.
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач
радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана.
Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач
радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
Банкарске гаранције треба да гласе на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
Члан 5.
Извођач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора осигура и достави
Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења
Уговора:
- за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности;
- за штету од одговорност према трећим лицима и стварима трећих лица, према важећим
законским прописима;
- од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни,
односно трећем лицу, приликом реализације овог Уговора, у складу са важећим прописима.
Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.
Уколико се рок за извршење уговора продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре
истека уговореног рока, нове - продужене полисе осигурања са важношћу за цео период важења
Уговора.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од ______
календарских дана, (не дуже од 270 календарских дана), рачунајући од дана увођења Извођача у
посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник, потписивањем прве
стране.
Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, што стручни надзор
констатује у грађевинском дневнику и Записнику о примепредаји радова између овде уговорних
страна, односно Комисије коју именује Наручилац.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
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Члан 7.
Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач,
- у случају промене временских услова а који услови онемогућавају квалитетно извођење
предметних радова у складу са техничким условима, (стандардима и нормативима).
Захтев за продужење рока извођења радова, Извођач посноси Наручиоцу, у писаној форми уз
сагласност стручног надзора, у року од два дана од дана сазнања за околност.
Уговорени рок се сматра продуженим када се о томе уговорне стране сагласе и потпишу
Анекс овом Уговору.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови Извођача
имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о свом трошку у року од 2
календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.
Уколико Извођач не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у предвиђеном
року, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Члан 9
Уколико Извођач не испуни све уговорене обавезе по овом Уговору, у уговореном року,
односно по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у
износу од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а највише
10 % од уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем од окончане ситуације.
Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду до пуног износа штете коју Наручилац има
право да тражи од Извођач, добровољно или путем суда.
Члан 10.
Уколико Наручилац претрпи штету због неоправданог кашњења од стране Извођача у
извођењу радова, као и неиспуњења других уговорених обавеза, која је већа од износа уговорне
казне, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
изврши благовремено плаћање сагласно одредбама овог Уговора,
прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа,
даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача,
именује стручни надзор,
уведе Извођача у посао,
формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун.
Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз
обавезно достављање решења о вршењу стручног надзора, фотокопија лиценци и контакт телефона.
Члан 12.
Наручилац Стручним надзором обезбеђује:
контролу да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој документацији на
основу које је извршена пријава почетка радова,
контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и
техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији,
проверу да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),
контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици,
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давање упутстава Извођачу радова,
сарадња са пројектантом ради решавања технолошких и организационих решења за извођење
радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.
Члан 13.
Извођач се обавезује да:
- о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и ограђивање свих
хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење градилишта),
- сноси трошкове утрошка електричне енергије и воде,
- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са важећим
законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом Уговору,
- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац, на дан
увођења у посао,
- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и опреме) и
одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац буде ослобођен
свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне
средине, тако и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу,
- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова,
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу,
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао
као последица извођења предметних радова,
- сноси транспортне трошкове,
- да о свом трошку отклони све штете које проузрокује,
- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и о томе
обавести Наручиоца,
- Сагласно одредбама овог Уговора преда Наручиоцу полисе осигурања
- Благовремено достави Наручиоцу имена својих представника у Комисију за примопредају
радова и коначни обрачун.
Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду
приликом извођења радова предвиђених овим Уговором, а у складу са Законом и то за све време
припреме и извођења радова.
Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали
оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом Уговору, а која директно утичу
на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о истима одмах обавестити
Наручиоца.
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу, односно стручном
надзору сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте
те врсте у складу са пројектно техничком документацијом, својом Понудом и конкурсном
документацијом.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога,
он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.
Члан 15.
Извођач по завршетку предметних радова обавештава Наручиоца и стручни надзор,
најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова,
потписивањем Записника.
Коначни обрачун радова се врши комисијски најкасније у року од 60 дана од завршетка
радова.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун чине представници Наручиоца, стручни
надзор и одговорни извођач радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова и коначан обрачун радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене одговарајуће
табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.
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Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су радови
изведени сагласно пројектно техничкој документацији.
Члан 16.
Гарантни рок за изведене радове је 5 година, и почиње да тече од дана потписивања
Записника о извршеној примопредаји радова и предаји банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року Наручиоцу. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме у складу
са условима произвођача.
Извођач је обавезан да, на дан потписивања Записника о примопредаји предметних радова,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему.
Члан 17.
Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји изведених
радова преда оригиналну банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
безусловну, неопозиву и плативу на први позив без приговора и то у износу од 10 % од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из претходног
става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
Члан 18.
Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном року Извођач
мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца, а да исте
изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка.
Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће
активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и има право да те радове
уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 19.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се коначним обрачуном на
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из Понуде Извођача, које су фиксне и непроменљиве.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова или
мањкова радова, Извођач је дужан да застане са извођењем и писмено, као и уписом у грађевински
дневник обавести стручни надзор и Наручиоца.
По добијању писане сагласности од стране стручног надзора и Наручиоца, Извођач ће извести
вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не прелази 10 % од укупно уговореног
износа.
Извођење вишкова радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
На обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова примениће се јединичне цене из
прихваћене Понуде Извођача, која чини саставни део овог Уговора.
Уколико се Наручилац сагласи са утврђеним вишковима и мањковима радова и мења се
укупна цена из члана 2. овог Уговора, након сачињавања окончане ситуације сачиниће се анекс овом
Уговору.
Члан 20.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има
право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;
ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави уговорене полисе
осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност
понуде;
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уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о
разлозима не обавести Наручиоца, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске
гаранције за добро извршење посла;
ако Извођач не изведе радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају Наручилац има право на
активирање банкарске гаранције за добро извршење посла;
уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
радова и квалитету наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног
надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи, у ком случају Наручилац
има право на активирање банкарске гаранције за добро извршење посла и
у случају да Наручилац утврди да неће имати довољно средстава за завршетак
предметних радова.
Члан 21.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од даљег
пропадања. Извођач је дужан да достави Наручиоцу Изјаву да су радови изведени сагласно пројектно
техничкој документацији, и његовој Понуди. У наведеном случају обе уговорне стране потписују
Записник о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.
Све трошкове раскида Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговор.
Члан 22.
За све што овим Уговором није регулисано примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Закон о јавним набавкама и
други важећи прописи, технички нормативи и обавезни стандарди који важе за врсту радова који
чине предмет овог Уговора.
Члан 23.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних - оправданих разлога и
околности, сагласном вољом обе уговорне стране, закључењем Анекса Уговора, у свему сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама.
Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током
целог рока важења Уговора.
Члан 24.
Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка разлога,
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњењем свих уговорених обавеза из
овог Уговора и да их документује на прописани начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које
могу утицати на реализацију овог Уговора.
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у
противном уговарају стварну надлежност суда у Суботици.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да све одредбе истог
представљају израз њихове слободне воље.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Извођач се обавезује да ће Уговор потписати и доставити Наручиоцу најкасније у року од 3
дана од дана када му исти буде достављен на потписивање.
Члан 26.
Овај Уговор сачињен је у 9 (девет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 7
(седам) примерака а Извођач 2 (два) примерка.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
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-

Прилог бр. 1. Понуда Извођача;
Прилог бр. 2. Предмер и предрачун радова и
Прилог бр. 3. Техничка спецификација
Прилог бр. 4. Предлог динамичког плана.

ЗА ИЗВОЂАЧА
Д и р е к т о р,

ЗА НАРУЧИОЦА

________________________
МП

___________________________
МП

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуђач је дужан да сачини понуду према упутству Наручиоца, сагласно члану 87 ЗЈН.
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу треба да су
издати на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном језику, обавезно је пирложити
превод на спрски језик оверен од стране судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт телефон.
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.
Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Позориште, ЈН К 23/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда
се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном центру,
пријемно место 16. или 17. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене
понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете
листови.
Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име подносиоца
понуде.
Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију као и да преузму
на интернет странцама:
- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs
- на Порталу наручиоца: www.subotica.rs
Конкурсна документација садржи укупно 568 страна, од чега општи део конкурсне
документације садржи 54 страна, а предмер радова садржи 515 страна.
3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуде је 01.06.2018. године до 11:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до рока
из става 1. без обзира на начин достављања.
4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 01.06.2018. године у просторијама
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући, у Зеленој
сали.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
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Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда
дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача, да би могли
активно учествовати у поступку отварања понуда.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени
представници понуђача.
5. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку радова –
Позориште, ЈН К 23/18 - НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Позориште, ЈН К 23/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
“Опозив понуде за јавну набавку радова – Позориште, ЈН К 23/18 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Позориште, ЈН К 23/18 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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.
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:
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- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у, у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
до 60 % по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро
извршење посла и полисе осигурања;
најмање 10 % по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана
од дана пријема:
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене укупне цене.
Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно
изведених количина радова и јединичних цена датих у пројекту за извођење. Привремене и окончана
ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова,
Извођача радова и Наручиоца. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку
радова, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости.
Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део
ситуације. О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача
радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том
року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате
радове.Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
11.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 5 година од дана примопредаје радова.
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11.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова не може бити дужи од 270 календарских дана, од дана увођења
извођача у посао. Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
Место извођења радова: на згради Народног позоришта у Суботици, Трг слободе.
11.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
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.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (радне снаге,
материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза
на додату вредност. У обрасцу понуде навести укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ
са ПДВ-ом.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Попуст на понуђену цену није дозвољен.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансије.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
14.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први
позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од
дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција
банке мора гласити на Наручиоца.
Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције
за повраћај авансног плаћања у висини аванса од 30% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено
на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције
за добро извршење посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на
Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
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Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције
за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а,
насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз
понуду уколико:
- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор не потпише уговор о јавној набавци у року од 3 дана од
када му је исти достављен на потпи;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе уговорена средства обезбеђења у уговореном
року.
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са
којима не закључи уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и
тражена обавезујућа писма о намерама банке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
14.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
- Као средства финансијског обезбеђења, за повраћај авансног плаћања:
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року од 8 дана од дана закључења
уговора, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на
први позив, у висини уговореног аванса од 30% од укупно уговорене цене без ПДВ-а са роком
важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
- Као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив,
у висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном року:
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, приликом потписивања
Записника о примопредаји уговорених радова, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од укупно уговорене цене
без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. Понуђач може
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у уговореном гарантном року.
Кредитни рејтинг банци додељује „Рејтинг агенција“ која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA).
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
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Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкрусној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације – Позориште, ЈН К 23/18”.
Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs у току трајања
радног времена наручиоца од 07:00 до 15:00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом
када је примљен.
Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним данима након истека
радног времена наручиоца, тј. након 15:00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код
наручиоца следећег радног дана.
Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не
ради (викендом или у данима државног празника), примљени зхатев ће се евидентирати првог
следећег радног дана.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у пртходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН,
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на
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исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда сходно члану 82. ЗЈН.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, сагласно члану 75. став 2. Закона о
јавним набавкама.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил:
javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на
емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00
часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на
емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном након истека радног времена наручиоца то јест након
15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.
Уколико заинтересовано лице упути захтев за заштиту права е-маилом на адресу
javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног
празника) примљени захтев ће се евидентирати првог следећег радног дана.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом
за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
250.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.
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Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, уколико се захтев подноси након отварања понуда.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која
мора да садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и
назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун
код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року до 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Понуђач је дужан да уговор о јавној набавци потпише, овери и врати Наручиоцу у року од 3
дана од дана када га је примио на потпис.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
23. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује достављањем
доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом где су
услови ближе дефинисани и овим упутством.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе,
у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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.
Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног става.
24. ОСИГУРАЊЕ
Извођач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.
Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу
полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским
прописима.
Извођач радова је дужан да у року од 8 од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису
осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни,
односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену копију, у складу са
важећим прописима.
25. ПОВЕРЉИВОСТ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем
десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у
складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
26. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може тражити
од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће прослеђени
у писаној форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за појашњење
понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми.
27. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
28. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама.
29. ПРИМЕНА ЗАКОНА
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима
и техничким условима који важе у Републици Србији.
Извођење радова ће се вршити у складу са Законом о планирању и изградњи, Посебним
узансама о грађењу, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке и
Законом о облигационим односима, ЗЈН и другим прописима који регулишу предметне радове ове
јавне набавке.
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Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима,
подзаконским актима, уредбама и правилима који на било који начин могу утицати, или се
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова.
30. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама и
6) понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења
одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
31. ОБЛИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Понуђач је у обавези да изврши увид код Наручиоца у пројектно техничку документацију (на
адреси: Град Суботица, Градска управа, Секретаријат за инвестиције и развој, Трг републике 16,
24000 Суботица, контакт особа: Инес Триван Криво, тел. 024-666-316) и обиђе локацију на којој ће се
изводити радови на адреси: Зграда Народног позоришта у Суботици, како би могао да припреми
прихватљиву понуду. Касније примедбе по том основу Наручилац неће уважити, те стога захтева
достављање потписане и оверене "Изјаве о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку
локације", који Образац бр. 7 чини саставни део Конкурсне документације.
У вези са увидом у пројектно техничку документацију и обиласку локације заинтересована
лица - потенцијални понуђачи дужни су да се писаним путем - поштом на адресу Наручиоца, са
назнаком броја и предмета ове јавне набавке, на е-mail адресу: javnenabavke@subotica.rs, обрате
Наручиоцу, најмање 2 дана пре намераваног увида и обиласка локације. Обилазак локације могуће је
извршити најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.
По извршеном увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације потенцијални
понуђач и представник Наручиоца ће потписати и оверити Изјаву - Образац бр. 7, који чини саставни
део Конкурсне документације и који понуђач прилаже уз своју понуду.
32. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из Позива и
конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност обавезних
и додатних услова поднесе следеће обрасце и документе попуњене, потписане од стране овлашћеног
лица и оверене печатом:
Образац број 1 – Образац понуде;
Образац број 2 – Образац струкутре цене са упутством за попуњавање;
Образац број 3 – Образац трошкова припреме понуде; (није обавезно)
Образац број 4 – Образац изјаве о независној понуди;
Образац број 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН;
Образац број 5А – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за
подизвођача;
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Образац број 6 – Изјава Понуђача да прихвата све услове из Позива и Конкурсне
документације;
Образац број 7 – Изјава о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације;
Образац број 8 – Пословни капацитет – референтна листа;
Образац број 9 – Потврда о референцама;
Образац број 10 – Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету;
Образац број 11 – Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету;
Образац број 12 - Изјава на основу члана 79. став 10. ЗЈН;
Образац број 13 – Изјава Понуђача да ће уколико закључи уговор о јавној набавци доставити
Наручиоцу уговорене полисе осигурања;
Образац број 14 – Евиденција приложених доказа; (није обавезно)
Модел уговора;
Предмер и радова;
Споразум из члана 81. ЗЈН, уколико понуду подноси група понуђача;
Банкарска гаранција за озбиљност понуде;
Оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања;
Оригинал писмо о нарерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и
Оригинал писмо о намерама банке за отклањање недостатака у гарантном року.
Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом:
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани од
стране овлашћеног лица Понуђача и оверени печатом Понуђача. За лакше попуњавање образаца,
дозвољено је копирање истих, са истим садржајем.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним читким копијама, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. Додатне услове
група понуђача испуњава заједно. Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе
понуђача потписује и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној документацији одређено
да мора сваки члан групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци
фотокопирају у потребном броју).
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), а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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„НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ“ U SUBOTICI

PREDMER RADOVA
ZA NASTAVAK RADOVA NA ADAPTACIJI, REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI
ZGRADE NARODNOG POZORIŠTA
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ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE
„НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ“ U SUBOTICI
PREDMER RADOVA
ZA NASTAVAK RADOVA NA ADAPTACIJI, REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI ZGRADE NARODNOG
POZORIŠTA I DEO
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
Izvođač radova ima obavezu da prilikom izrade ponude stekne celokupan uvid u radove uvidom u projektnu
dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do nepredviđenih naknadnih radova.
Izvođač radova ima obavezu da uoči i ukaže na bilo kakve eventualne propuste u projektnoj dokumentaciji, kao i na bilo
kakve izmene koje na gradilištu nastanu u toku izvođenja radova, a koje stvaraju potrebu za određenim izmenama na
instalacijama.
U slučaju da postoje netačnosti u projektnoj dokumentaciji ili predmeru ili teškoće u realizaciji projekta izvođač je uočene
probleme dužan odmah predočiti nadzornom organu ili projektantu, jer će u suprotnom izmene pasti na njegov teret
Povezivanje svih uređaja predviđenih ovim projektom energetskim i signalnim kablovima sa izvorom električnog
napajanja i komandnim ormanima su obeveza izvođača elektro radova.
Za svaku izmenu projekta je potrebno obezbediti saglasnost projektanta.
Izvođač radova obezbeđuje kompletnu logistiku na gradilištu, koja uključuje, ali se ne ograničava samo na kancelariju,
magacine, toalet i priključke vode i električne energije, pri čemu je potrebno obratiti posebnu pažnju na mere zaštite na
radu.
Izvođač je obavezan da obezbedi probni rad svih instalacija pod punim opterećenjem u trajanju od najmanje 24 sata
dnevno u trajanju od 4 nedelje, tokom kojeg perioda treba da budu izvršena sva finalna podešavanja i balansiranja, kao i
obuka osoblje korisnika.Svi troškovi energije tokom ovog perioda (prirodni gas, električna energija, voda, gorivo, sredstva
za podmazivanje i sl.) će biti deo ugovora. Nakon probnog rada sve delove koji su bili izloženi trošenju i habanju (na
primer filteri) je potrebno zameniti, a sve hvatače nečistoće očistiti.

april 2018.godina
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PREDMER RADOVA
ZA NASTAVAK ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE OBJEKTA „НАРОДНО
ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ“ U SUBOTICI DEO I

SADRŽAJ
1

PREDMER ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI DEO novi deo objekta

2

PREDMER ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI DEO stari deo objekta
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PREDMER RADOVA - ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI DEO
novi deo objekta
NAPOMENA:
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
Cena koju ponudi izvodjač za radove iz ovog elaborata mora biti kompletna, prodajna, kalkulisana tačno
prema uslovima i opisima za svaku normativnu grupu, prema gradjevinskim normama, standardima i
važećim tehničkim propisima. Način obračunavanja, opis rada i svi pripadajući radovi (pripremni, pomoćni,
prateći, uslužni, završni i dr.) odredjivaće se obavezno prema sledećim normama:
1.PROSEČNE NORME U GRADJEVINARSTVU izd. Gradjevinska knjiga, Beograd 1994 god.
2.TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADJEVINARSTVU Zavraj.
Način obračuna po ovim normativima nije uvek jednoznačno odredjen. Kao obavezan odredjuje se obračun
prema normativu GN (normativi pod tačkom 1.). Način obračuna prema TU (pod tačkom 2.) primenjuje se
izuzetno i samo ako je uz opis odredjene pozicije posebno zahtevan.
Kompletan arhitektonsko-gradjevinski projekat po kome je izradjen ovaj elaborat treba da bude dostupan
ponudjaču.
Opšti uslovi za izvodjenje gradjevinskih radova i opšti uslovi uz pojedine normativne grupe iz ovog
elaborata, normativi I tehnički propisi obavezuju izvodjača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez
obzira da li je to u opisu posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije uvek su uračunati
u cenu:
-SVI REDOM NABROJANI (ILI NAVEDENI) RADOVI I POSTUPCI I SAV MATERIJAL POTREBAN
ZA IZVODJENJE.
-Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala.
-Razmeravanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Premeravanja, snimanja na licu mesta i kalkulacije za potrebe nabavke materijala. Predstavljanje
rezultata ovih kalkulacija investitoru ili nadzornoj službi na njihov zahtev.
-Konsultacije sa projektantom ili autorom objekta u pogledu nabavke materijala ili izvodjenja
specifičnih radova. Ovo se naročito odnosi na pozicije kod kojih je naglašeno kao posebna obaveza
izvodjača, takodje, i kod pozicija gde tokom projektovanja nije bilo moguće bliže precizirati kvalitet
materijala ili način rada (ako se smatra stavkom od većeg uticaja na jediničnu cenu može se izvršiti još u
toku obrade ponude, a obavezno u toku tehnološke pripreme).
-Sav potreban horizontalni i vertikalni transport do radnog mesta.
-Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predvidjeni gore navedenim normativima i
opštim uslovima uz svaku normativnu grupu radova, uključujući i materijal.
-Sve radne skele potrebne za izvršenje radova, izuzev fasadnih skela koje su obračunate posebno.
-Čišćenje radnog mesta po završenom ili prekinutom poslu, I odnošenje šuta van gradilišta, ako za
datu poziciju nije posebno predvidjeno (šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na
rušenju i demontaži, odvoz šuta će biti naglašen ili obračunat posebno). Kao i čišćenje I odvoz šuta odmah
po izdavanju naloga od strane investitora (nadzorne službe).
-Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije izvršenih radova, instalacija I enterijerskih
elemenata i obrada.
-Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada.
-Premeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtevati u bilo
kojoj fazi radova.
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Teške drvene i cevne skele (fasadne, konzolne i sl.) ili skele posebnih konstrukcija (na pr: viseće fasadne
i potpore za rušenja i sl.) potrebna za izvršenje pojedinih radova posebno su uračunate uz fasaderske
radove ili pozicije rušenja.
Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predvidjen u opisu i u projektu, obavezno potvrdjen
atestima.Ateste obezbedjuje izvodjač i sastavni su deo gradilišne dokumentacije koja ostaje kod
investitora.
Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvodjač
izvesne radove obavi kvalitatom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan je na zahtev investitora da izvrši
popravke, o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije
obavezan da nadoknadi cenu, ako ovo nije regulisano pre izvršenja. Investitor (nadzorna služba) ima
pravo da zahteva sve vrste provera radova i materijala u bilo kojoj fazi, ako se pokaže sumnja u kvalitet.
Za ovaj slučaj formira se komisija sa predstavnicima obe strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim
licem ili specijalizovanom organizacijom. Troškovi provera rasporedjuju se prema iskazanim rezultatima, ili
dogovorno (prema zakonu o obligacionim odnosima).

Eventualne naknadne i nepredvidjene radove ili izmene u radu I materijalu, izvodjač mora najaviti pre
izvršenja. U ovom slučaju izvodjač je obavezan da formira dopunske ponude i ugovore, a na zahtev
investitora da izvrši i analize cena i to prema gore navedenim normativima. Sve izmene izvodjač i
investitor obavezni su da podnesu na overu projektantu.
Odvoz šuta i čišćenje radnog mesta izvodjač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzorne službe). Ovakav nalog može uslediti u bilo koje vreme, u cilju sprečavanja gomilanja
šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. Izvodjač je obavezan da u
saglasnosti sa investitorom (ako za to postoje uslovi) oformi privremenu gradilišnu deponiju. Za radove
koji proizode šut pozicije su kalkulisane sa odnošenjem samo na gradilišnu deponiju, a posebno odvoz sa
gradilišne na stalnu deponiju. Ovaj postupak nije obavezan (ako je lakši direktan prevoz na stalnu
deponiju), i ako se izvršava bez uticaja na cenu. Sav demontirani materijal i šut pripada investitoru,
posebno je naglašeno pod kojim uslovima se plaća njegov transport sa gradilišta.

Pripremni radovi na formiranju gradilišta, obezbedjenju I snabdevanju gradilišta raznim resursima kao i
tehnološka priprema gradnje ne spadaju u ovaj elaborat odn. ne vrednuju se posebnim pozicijama radova.
Sav materijal, radove i celo gradilište dužan je da čuva izvodjač o svom trošku,
sve do predaje objekta investitoru. Izvodjač je dužan da se tokom rada pridržava
svih zakonskih, opštih, posebnih I internih propisa HTZ i PPZ.
Obaveza je izvodjača da po završetku objekta sprovede kompletno akustičko ispitivanje ostvarene
zvučne zaštite u skladu sa zahtevima standarda JUS U.J6.201, za poslovni deo objekta pozorišta,
odnosno JUS ISO 140. Po kriterijumima definisanim: Elaboratom zvučne zaštite uz glavni projekat
adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTENEPSZINHAZ", izradjenom od strane "Laboratorije za akustiku" Elektrotehničkog fakulteta u
Beogradu. Ovo ispitivanje izvodjač treba da izvrši angažovanjem ovlašćene ustanove.
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I

ZEMLJANI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe.
Kompletno, kako je precizirano opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.200. i tehničkim
propisima. Tačno prema projektu.
U
cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Prethodno ,obavezno, snimanje profila terena, veštačkih objekata i rastinja. Izrada detaljnog plana iskopa
sa posebnim zaključkom u pogledu kategorije i potrebe razupiranja.
-Čuvanje i održavanje geodetskih belega, stalnih i posebnih za objekat.
-Obeležavanje potrebnih profila i nivelacija za potrebe rada.
-Crpljenje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i ažurno, bez štete po iskop.
-Poduuhvatanje i razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m. sa utroškom rada i materijala prema
stavkama normi GN.601.
-Pomoćne skele za prebačaj materijala.
-Obavezna geomehanička kontrola iskopa pre fundiranja.
Izvodjač ima pravo na reviziju cene za slučajeve:
-Neslaganje kategorije terena (merodavne su klasifikacije u tehničkim propisima ili izveštaj stručnog
lica).
-Nepredvidjenih izvora koji nanose vodu u iskop (ako nije obradjena drenaža ili posebno obračunato
crpljenje vode iz ovih dotoka).
-Nedovoljnog normativnog poduhvatanja i razupiranja.
Eventualne prekope izvodjač je dužan da ispravi o svom trošku, nabojem šljunka ili špar betonom, po
nalogu investitora.
Investitor (nadzor) ili geomehaničar mogu dati nalog da se poslednji sloj iskopa (oko 20cm) izvrši
neposredno pred izradu fundamenata, bez posebne nadoknade, ako se utvrdi da je ovaj postupak
neophodan. (odn. prema PTP: ako se zemljište klešenjem lako deformiše, ili u živom pesku).
Širine iskopa, kojih se izvodjač mora pridržavati kod obračuna, kalkulisane su sa minimumom potrebnim
za nesmetane dalje radove ili razupiranje, na sledeći način:
1.-Za elemente koji se liju bez oplate, tačno u širinu betona. Kalkuliše se za elemente u iskopu do dubine
do 1,5m ako se strane iskopa mogu održati bez razupiranja.
2.-Za elemente koji se liju u oplati i iskope koji se poduhvataju i razupiru, plus 0,5m na širinu elementa (po
0,25m sa svake strane). Kalkuliše se za elemente u iskopu dubine preko 1,5m i pliće iskope ako se strane
ne mogu održati bez razupiranja.
3.-Za široki iskop, skidanje humusa i sl. plus max. 1,0m na gabaritnu dimenziju objekta.
4.-Za radni prostor (na pr: za ukopane izolacije i sl.), plus max.1,0m na stranu gde je potrebno.
5.-Tampon slojevi se obračunavaju celom površinom (širinom) dna iskopa odredjenom prethodnim
stavkama.
Ovako sračunate dimenzije iskopa podrazumevaju vertikalno otsecanje strana (uz potrebno poduhvatanje i
razupiranje-kako je gore naglašeno) i obavezne su kod obračuna. Izvodjač ima pravo da rad uskladi prema
sopstvenoj ustaljenoj tehnologiji (na pr: zakošenje strana umesto razupiranja, prilazi za mašine, povećenje
radnog prostora radi slobodnijeg rada i sl.). Na ovaj način eventualno povećana količina radova ne priznaje
se kod iskopa, kao ni kod nasipanja, zatrpavanja i odvoza iskopanog materijala odn. smatra se
adekvatnom uštedama u pogledu materijala za razupiranje, uštedama radnog vremena a prilazi za mašine
i sl. smatraju se tehnološkom pripremom gradilišta. Još jednom se napominje da je obaveza izvodjača da
u okviru tehnološke pripreme sam izradi plan iskopa, ali da obračun količina za naplatu sprovede prema
dimenzijama uslovljenim navodima u prethodnom tekstu ovih uslova (stavke 1. do 5.).
Normativne širine i dubine naznačene kod pojedinih pozicija nisu mere iskopa! služe samo za klasifikaciju.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova, mereno pre i posle iskopa.
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R.br

Opis

I.1

Rušenje trotoara oko objekta za
potrebe iskopa komplet do zemlje.
Obračunski tertman:
Kolovozna konstrukcija za laki
saobraćaj i asfaltni zastor, ukupne
debljine max.30cm. Odvoz šuta na
deponiju do 15km daljine. U cenu
ulazi i stavka sa kompletnim
troškovima pribavljanja dozvole za
intervenciju na putevima u
eksploataciji.
Obračun po m2.
NAPOMENA: Tačna mera rušenja
zavisi od potreba
prema organizaciji gradilišta, od
uslova očuvanja
sredine i sl. Obračunat je najveći
mogući zahvat, za koji se smatra
da će biti moguć, u cilju
poboljšanja uslova iskopa.

I.2

Ručni iskop zemlje III kategorije i
šuta u širokom otkopu iznad
postojećih betonskih dijafragmi u
ukupnoj širini od 20cm od
postojećeg gabaritnog zida. Iskop
izvesti prema projektu i datim
kotama. Bočne strane pravilno
odseći a dno nivelisati. Iskopanu
zemlju utovariti u pogodno
sredstvo, prevesti I deponovati na
gradilišnu deponiju. Obračun po
m3.

I.3

Nasipanje prostora pored temelja
zemljom. Zemlju nasipati u
slojevima od 20 cm, kvasiti vodom i
nabiti do potrebne zbijenosti. Za
nasipanje koristiti zemlju
deponovanu prilikom iskopa.
Obračun po m3.

J/m

kol.

m2

130.00

m3

26.00

m3

5.20

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Ukupno zemljani radovi
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II

DEMONTAŽA I RUŠENJE
R.br

II.1

II.2

II.3

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Pažljivo probijanje otvora u
armirano betonskoj ploči ili zidu,
debljine d=20cm. Šut prikupiti,
izneti iz objekta, utovariti u kamion
I odvesti na deponiju gradilišta,
Obračun po komadu.

Otvor do 0.70m2
kom
Otvor do 0.90m2
kom
Otvor do 1.50m2
kom
Pažljivo probijanje otvora u
armirano betonskom zidu, debljine
d=20cm. Šut prikupiti, izneti iz
objekta, utovariti u kamion I odvesti
na deponiju gradilišta,
Obračun po komadu.

1.00
1.00
1.00

Otvor do 0.70m2
kom
Pažljivo probijanje otvora u
armirano betonskom zidu, debljine
d=16cm. Šut prikupiti, izneti iz
objekta, utovariti u kamion I odvesti
na deponiju gradilišta,
Obračun po komadu.

2.00

Otvor do 0.70m2
Otvor do 0.90m2
Otvor do 1.50m2

1.00
1.00
1.00

kom
kom
kom

Ukupno radovi na demontaži i rušenju
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III

ZIDARSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZIDARSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U
cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Gradilišni transport
-Izrada, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad sa utroškom materijala prema stavkama
GN.601.
-Ugradnja u nove zidove pakni ili metalnih ankera (bez obzira gde su obračunati kao materijal) za
povezivanje konstrukcije, bravarije i stolarije. Ovo važi i kod proboja ili proširenja otvora s tim da se
pomenute veze ugradjuju štemovanjem i injektiranjem cementnim malterom.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Cene sadrže sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu Visokogradnja, GN 300".

R.br
III.1

III.2

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala, transport I
zidanje zidova, debljine d=12 cm,
punom opekom u produžnom
malteru razmere 1:2:6, sa izradom
serklaža. U visini nadvratnih greda,
ili na visini od 200 cm uraditi
armirano betonske serklaže
dimenzija 12x20 cm. Marka betona
je MB 30. Prevez raditi na pola
opeke, a vezu sa ostalim zidovima
na pravilan način. Po završenom
zidanju spojnice očistiti. U cenu
ulazi i izrada serklaža, armatura,
oplata, podupiranje iznad otvora i
pomoćna skela.
Obračun
po m2

Kota ±0.00 trafo
m2
Nabavka materijala, transport I
malterisanje unutrašnjih zidova ,
stubova I ispusta, sejanim
produžnim malterom razmere 1:2:6
u dva sloja, debljine d=2cm, sa
prethodnim prskanjem podloge
retkim cementnim malterom 1:3.
Svi stubovi, ispusti I ostali vertikalni
elementi , obračunavaju se
razvijeno bez obzira na broj ivica.
Obračun po m2.

32.85

Kota -4.50 trafo
Kota ±0.00 trafo

147.00
134.15

m2
m2
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III.3

Nabavka materijala, transport I
malterisanje plafona, greda I
denivelacija, sejanim produžnim
malterom razmere 1:2:6 u dva
sloja, debljine d=2cm, sa
prethodnim prskanjem podloge
retkim cementnim malterom 1:3.
Sve grede I denivelacije
obračunavati razvijeno bez obzira
na broj ivica a stepenišne podglede
po kosini.
Obračun po m2.

Kota -4.50 trafo
Kota ±0.00 trafo

m2
m2

68.27
59.18

Ukupno zidarski radovi
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IV

BETONSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu,
statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata, bez obzira gde su računati kao materijal.
-Nega betona.
-Gradilišni transport.
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cena uvek obuhvata i sledeće radove:
-Izradu, postavljanje, premeštanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem-cevnim
podupiračima ili cevnim skelama, odn. kompletnu upotrebu i manipulaciju oplate I podupiranja sa utroškom
rada i materijala prema GN.601.
Opisi podrazumevaju klasičnu tehnologiju betoniranja, kao je predstavljeno projektom konstrukcije.
Obaveza je izvodjača da u pripremi gradnje detaljno razradi dinamiku i tehnologiju betoniranja (eventalno
prema svojoj opremljenosti i ustaljenoj praksi), u ovom smislu obavezan je da pre početka radova dostavi
na overu projektantu i nadzornoj službi projekat betoniranja koji sadrži sledeće podatke:
-Način i tehnologiju sistema oplate sa računskim dokazom stabilnosti za komplikovane elemente
(podupiranja iznad 6m, podupiruće skele, mostne ili korubne oplate i skele, montažne elemente,
polumontažne, montažne i pune ploče, ramove i grede raspona preko 6,0m, kupole, ljuske).
-Tehnologiju i dinamiku ugradnje ili montaže betona I event. posebne zahteve u vezi ovoga.

Ako se pokažu kao nužne bilo kakve izmene, ili ako se projektom betona predlažu izmene i razlike od
tehnologije predvidjene projektom konstrukcije, izvodjač je obavezan da pribavi posebnu pismenu
saglasnost projektanta pre početka radova. Izvodjač je obavezan da vodi računa o ugradjivanju (I
blagovremenoj nabavci) raznih veznih i ankernih elemenata u beton, bez obzira gde su isti kalkulisani kao
pripadajući materijal. Obaveza je izvodjača da pre početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu. Nije
dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije i
dinamike izvodjača, ne plaća se ako nije posebno regulisana, pre izvršenja. Obračun se vrši prema
snimljenoj količini izvedenih radova.
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R.br
IV.1

IV.2

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala I čišćenje
betonskih površina od raznih
atmosverskih uticaja, otprašivanje I
mestimično odmašćivanje.
Obračun po m2.

Kota -4.50 trafo
m2
Kota ±0.00 trafo
m2
Nabavka materijala, transport i
izrada armirano betonskog
trakastog temelja, od betona klase
MB30, u potrebnoj oplati, kao
produžetak postojećih betonskih
dijafragmi, u ukupnoj širini 60cm
od postojećeg gabaritnog zida
prema korzou. Ostvarivanje veze
putem bolcni 2xfi20, koje treba
ubušiti i fiksirati na svakih 33 cm
za dijafragmu. Temelje izvesti
prema projektu i datim kotama.
Beton ugraditi i negovati po
propisima. U cenu ulaze oplata i
tampon šljunka kao i potrebna
armatura MA 500/560 i B500B
(165kg po m3 betona) Količina
armature data je aproksimativno.
Za obračun sa investitorom služiće
stvarna količina izvedenih radova i
građevinska knjiga.
Obračun po m3.

m3

215.27
164.75

78.00
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IV.3

Nabavka materijala, transport
izrada I obrada podnih površina
finalno obradjenih protivhabajućim
aditivom sive boje tipa “Fer beton”,
debljine 3-5 mm, renomiranih
proizvođača. Aditiv, “Fer beton”
ugraditi „sveže na sveže“ i bez
prekida, do završetka ugradnje.
Podlogu izraditi kao armirano
betonsku ploču, d=8cm minimalne
marke MB 30. Na svežu betonsku
masu naneti (posuti) suvu
mešavinu “Fer betona” i obradu
izvršiti mašinskim rotacionim
gladilicama, dok se mešavina u
potpunosti ne utisne u podlogu, iz
koje uzima vodu. Posipanje i
obradu vršiti dok se ne utroši
predviđena količina “Fer
betona”(max 6 kg/m²) i dobije
horizontalna i glatka površina.
Obrađenu površinu štititi od brzog
sušenja, promaje, dirktnog sunca
ili niskih temperatura. Dilatacione
fuge širine 3-4 mm rezati po
projektu, 2-6 dana po izradi. Fuge
ispuniti trajno elastičnim kitom. Pod
se može eksploatisati posle 14
dana. Obavezni su atesti na
otpornost u ugrađenom stanju I
atesti za materijal.

Obračun po m2.
Kota -4.50 trafo
Kota ±0.00 trafo

m2
m2

68.27
59.18

Ukupno betonski radovi
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V

ARMIRAČKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ARMIRAČKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400,200 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu,
statičkom proračunu i detaljima armature. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su I
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Sva prethodna obrada armature računajući i eventualno čišćenje, postupkom u zavisnosti od
stepena korodiranosti, uprljanosti ili zauljenosti.
-Gradilišni transport
Izvodjač je obavezan da pre betoniranja zahteva od investitora (nadzora) prijem montirane armature i upis
prijema u dnevnik. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova, uporedjenoj sa
specifikacijom iz projekta, i to bez rastura.

R.br
V.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka,transport, ispravljanje,
sečenje, čišćenje, savijanje i
montaža armature u oplati u svemu
prema detaljima iz statičkog
proračuna i važećim propisima.
Količina armature data je
aproksimativno, prema količinama
betona, a za obračun sa
investitorom služiće planovi i
specifikacije armature kao i
građevinska knjiga.
Obračun
po kg ugrađene armature
MA 500/560
B500B

kg
kg

713.72
12870.00

Ukupno armirački radovi
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VI

KAMENOREZAČKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE KAMENOREZAČKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.261. TU.VII. JUS.U.F7.010. JUS.B.B3.200. i tehničkim
propisima u svemu prema projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Sva prethodna obrada građe.
-Izrada uzoraka.
-Izrada radioničke dokumentacije u pripremi prema smernicama datim projektom: plan montaže i
nošenja I vezivanja celokupnih obloga sa numeracijom redova i svih ploča u redu, specifikacija ploča
prema numeraciji iz plana montaže sa atestima u smislu JUS B.B3.200 i specifikacija nosača i spojnih
sredstava. Za izradu ove dokumentacije obavezno je uzimanje tačnih mera na licu mesta. Izvodjač je
obavezan da pribavi saglasnost projektanta na ovu dokumentaciju pre početka radova.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje, i premeštanje lakih skela potrebnih za rad prema normi GN.601.
-Gradilišni transport

Izvodjač može vršiti oblaganje prema sopstvenoj razradjenoj tehnologiji. U ovom smislu može koristiti
kotve kombinovanih funkcija ali uz obavezno atestiranje i to: probnim opterećenjem na min.2,0m2 površine
i pismenom potvrdom nadzorne službe o pozitivnom rezultatu, računskim dokazom satabilnosti kotvinosača i referencom o ranije izedenim objektima. Ove promene obavezno je regulisati ranije i podneti na
saglasnost projektantu. Obaveza je izvodjača da za sav izolacioni materijal koji se koristi za akustičku
obradu zidova pribavi odovarajuće ateste kojima se dokazuje da njihov koeficijent apsorpcije zadovoljava
kriterijume definisane: Elaboratom zvučne zaštite uz glavni projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje
zgrade "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ", izradjenom od strane
"Laboratorije za akustiku" Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
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R.br
VI.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala, izrada i
obrada, isporuka i montaža
kamene ventilisane fasade, sa
slojem termoizolacije d=15cm
/posebno se obračunava, kao i
potrebna skela/. Lice kamena na
udaljenju od ~23-39cm od
konstrukcije objekta /termoizolacija
15cm, vazduh ~3cm, profil i kamen
zajedno ~5cm/. Obloga, kamen –
granit debljine 3cm, završna
obrada – paljen ili peskiran, sa
blago oborenim ivicama, i obradom
za prihvat potkonstrukcije. Ploče
su hemijski tretirane –
impregnirane sa 5 strana (prednja i
4 kantne, osim zadnje) radi manjeg
upijanja vode – kiše. Vertikalne
ivice na uglovima objekta –
sučeljavanje kamena su obrade
“open corner” 8x8mm.

Kamene ploče su veličine do 1.5m2
– komadu, slog smaknut i bez
vertikalnih fuga – ploče na dodir,
odnosno na međusobnom
minimalnom razmaku koji je u
toleranciji dimenzija kamena.
Horizontalna fuga širine do 5mm.
Kamene polče se montiraju na
nerđajuću aluminijumsku ili inoh
atestiranu potkonstrukciju tipa
ALIVA, TABAŠ, LAPIDEA ili
odgovarajuće. Ispod- iza primarnih
i sekundarnih nosača se
postavljaju odgovarajući termo
prekidi d=3cm izrađeni od
silikonske plastike.
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Veza primarnih nosača sa
konstrukcijom objekta od betona
su po dva inoh ankera A4 kvaliteta,
raspoređenih vertikalno i dimenzija prečnika po statičkom proračunu.
Vezni deo – vijačani deo za
međusobnu vezu elemenata
potkonstrukcije su zavrtnjevi od
inoha A2 kvaliteta sa jednom
elastičnom i jednom ravnom inoh
podloškom. Izvođač je dužan da
uradi odgovarajuću projektnu
dokumentaciju koja sadrži: tehnički opis- “method steatement” statički proračun prema
opterećenju od vetra 30m/s i IX
seizničkoj zoni – grafičku
dokumentaciju: sa rešenim
detaljima potkonstrukcije, sa
rasporedom potkonstrukcije i
slogom kamenih ploča, - ateste –
izveštaje Dokumentacije se radi uz
saglasnost odgovornog projektanta
objekta. Obračun po m2 obložene
fasade /sa celim pločama/ po
spoljnim merama.

Otvorske špaletne i slobodni
kantovi obračunavaju se sa
koeficijentom 0.5m2/m bez obzira
na stvarnu širinu ploča. Na delu
fasade koja se oblaže kamenom i
spaja sa već urađenim ravnim
krovom, potrebno je izvršiti zaštitu
krovne konstrukcije, kao i sve
ostale površine gde će se vršiti
transport materijala i kretanje
radnika.
Pozicijom su obuhvaćene
varijacije u slogu kamena, u
svemu prema izvođačkom
projektu

Obračun po m2.
Izgled sa korzoa
Izgled iz ul. Ive Vojinovica

m2
m2

127.00
451.00
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VI.2

Nabavka materijala, izrada i
obrada, isporuka i montaža
kamene ventilisane fasade, sa
slojem termoizolacije d=15cm
/posebno se obračunava, kao i
potrebna skela/. Lice kamena na
udaljenju od ~23-39cm od
konstrukcije objekta /termoizolacija
15cm, vazduh ~3cm, profil i kamen
zajedno ~5cm/. Obloga, kamen –
granit debljine 3cm, završna
obrada – paljen ili peskiran, sa
blago oborenim ivicama, i obradom
za prihvat potkonstrukcije. Ploče
su hemijski tretirane –
impregnirane sa 5 strana (prednja i
4 kantne, osim zadnje) radi manjeg
upijanja vode – kiše. Vertikalne
ivice na uglovima objekta –
sučeljavanje kamena su obrade
“open corner” 8x8mm.

Kamene ploče su veličine do 1.5m2
– komadu, slog smaknut i bez
vertikalnih fuga – ploče na dodir,
odnosno na međusobnom
minimalnom razmaku koji je u
toleranciji dimenzija kamena.
Horizontalna fuga širine do 5mm.
Kamene polče se montiraju na
nerđajuću aluminijumsku ili inoh
atestiranu potkonstrukciju tipa
ALIVA, TABAŠ, LAPIDEA ili
odgovarajuće. Ispod- iza primarnih
i sekundarnih nosača se
postavljaju odgovarajući termo
prekidi d=3cm izrađeni od
silikonske plastike.
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Veza primarnih nosača sa
konstrukcijom objekta od betona
su po dva inoh ankera A4 kvaliteta,
raspoređenih vertikalno i dimenzija prečnika po statičkom proračunu.
Vezni deo – vijačani deo za
međusobnu vezu elemenata
potkonstrukcije su zavrtnjevi od
inoha A2 kvaliteta sa jednom
elastičnom i jednom ravnom inoh
podloškom. Izvođač je dužan da
uradi odgovarajuću projektnu
dokumentaciju koja sadrži: tehnički opis- “method steatement” statički proračun prema
opterećenju od vetra 30m/s i IX
seizničkoj zoni – grafičku
dokumentaciju: sa rešenim
detaljima potkonstrukcije, sa
rasporedom potkonstrukcije i
slogom kamenih ploča, - ateste –
izveštaje Dokumentacije se radi uz
saglasnost odgovornog projektanta
objekta. Obračun po m2 obložene
fasade /sa celim pločama/ po
spoljnim merama.

Otvorske špaletne i slobodni
kantovi obračunavaju se sa
koeficijentom 0.5m2/m bez obzira
na stvarnu širinu ploča. Na delu
fasade koja se oblaže kamenom i
spaja sa već urađenim ravnim
krovom, potrebno je izvršiti zaštitu
krovne konstrukcije, kao i sve
ostale površine gde će se vršiti
transport materijala i kretanje
radnika.
Pozicijom su obuhvaćene
varijacije u slogu kamena, u
svemu prema izvođačkom
projektu

Obračun po m2.
Izgled sa trga spoj sa starim delom m2

85.00
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VI.3

Nabavka materijala, transport I
oblaganje spoljne AB konstrukcije sa ugradnjom kotvi nosača, odn.
sa podkonstrukcijom. Ploče od
prirodnog kamena debljine 3cm,
veličine do 1,0m2-komadu, finalno
obradjene-polirane (max.zahtev:
Granitne ploče, d=3cm, u
atestiranom sistemu oblaganja za
različite geometrijske module, u
više vrsta, boja ili tonova). Kotve
nosači: Nerdjajući čelični "L" profil
ankerovan"Hilti" u noseću
konstrukciju na 1m po dužini
zavrtnjima M.6 sa elastičnim
čeličnim moždanikom (na
pr:"Ferum" Valjevo), raspored po
visini fasade na svaka 3m, i iznad
svih otvora-profil
Dimenzionisati tako da ne ostaje
vidno i ne daje spojnicu u pločama
na fasadi. Kotve vezači i
spojnice od nerdjajućeg metala
ankerovane u
konstrukciju bušenjem rupa i
injektiranjem
cementnim malterom. Prostor do
konstrukcije od oko 4cm, ne zaliva
se.

Oblažu se i otvorske špaletne I to
dole sa nagibom i oborenom
ivicom, sa strana I gore-plafonski,
ravnim pločama oborenih ivica.
Izvodjač je obavezan da radove
izvede u svemu prema glavnom
projektu enterijera I da pre
početka rada pribavi pismenu
saglasnost projektanta za sledeće
stavke od važnosti za izgled: Vrstu,
boju, ton i tip kamena-na osnovu
uzoraka predstavljenih na uvid
projektantu (U izboru će biti
najmanje dve različite vrste
kamena ili neki od gotovih
atestiranih sistema oblaganja
fasade kamenim pločama), bliže
odrednice o veličini modula I slogu
ploča, precizno nivo finalne obradepoliranja, precizno profil obloge
otvorskih špaletni. Otvorske
špaletne i slobodni kantovi
obračunavaju se sa koeficijentom
0,25m2/m bez obzira na stvarnu
širinu ploča
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Pozicijom su obuhvaćene
varijacije u slogu kamena, u
svemu prema izvođačkom
projektu

VI.5

VI.6

VI.7

Obračun po m2.
Izgled sa trga AB konstrukcija
m2
baletske sale
Nabavka materijala, izrada i
obrada, isporuka i montaža
poklopnih ploča atike.
Obloga, Kamen - granit debljine
3cm, završna obrada – paljen ili
peskiran, sa blago oborenim
ivicama. Ploče su hemijski tretirane
-impregnirane sa 5 strana (prednja
i 4 kantne, osim zadnje) radi
manjeg upijanja vode – kiše.
Montaža poklopnih ploča prema
usvojenom detalju iz
projekta.Obračun po m.

28.00

Izgled sa korzoa
m
Izgled iz ul. Ive Vojinovica
m
Nabavka materijala, transport I
oblaganje fasadne sokle. Ploče od
prirodnog kamena, debljine 3cm,
veličine do 0,50m2, finalno
obradjene-polirane (max. zahtev:
Granitne ploče d=3cm, u modulu
100/50cm).Postavljanje fuga na
fugu sa minimalnim spojnicama, po
preciznom rasporedu datom u
projektu. Vezni sloj lepak za
kamene ploče (Pojačane
prionjivosti i otpornosti na
smicanje). Postići projektovane
nivelacije I eventualne nagibe.
Izvodjač je obavezan da radove
izvede u svemu prema glavnom
projektu enterijera I da pre
početka rada pribavi pismenu
saglasnost projektanta za sledeće
stavke od važnosti za izgled: Vrstu,
boju, ton i tip kamena-na osnovu
uzoraka predstavljenih na uvid
projektantu (U izboru će biti
najmanje dve različite vrste
kamena), bliže odrednice o veličini
modula I slogu ploča, precizno nivo
finalne obrade-poliranja. Soklu
obračunati sa 0.5m2/m. Obračun
po m1.

8.00
43.00

Izgled sa korzoa
m1
Pazljiva demontaza i ponovna
mozntaza delova fasadnog platna
oblozenog kamenim plocama radi
ugradnje kliznih akustickih vrata.
Obračun po m2.

37.00

Izgled sa trga

36.00

m2

Ukupno kamenorezački radovi
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VII

SUVOMONTAŽNI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE SUVOMONTAŽNIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.VIII, JUS.B.C1.030, B.C8.030, B.C8.532, B.C1.035, i
tehničkim propisima u svemu prema projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada uzoraka.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje i premeštanje skela poterbnih za rad, prema GN.601.
-Gradilišni transport
Obaveza je izvodjača da za sav izolacioni materijal koji se koristi za akustičku obradu zidova I
spuštenih plafona pribavi odovarajuće ateste kojima se dokazuje da njihov koeficijent apsorpcije
zadovoljava kriterijume definisane: Elaboratom zvučne zaštite uz glavni projekat adaptacije,
rekonstrukcije I dogradnje zgrade "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ",
izradjenom od strane "Laboratorije za akustiku" Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Obračun se vrši prema snimlenoj količini izvedenih radova.

R.br
VII.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, transport materijala i
izrada zidne obloge (tipa Knauf
W623 ili ekv.) u svemu prema
SRPS U.N2.012/ sa čeličnom
potkonstrukcijom od pocinkovanih
CD i UD profila učvršćeni direktnim
držačem (tipa Knauf sisitem ili
ekv.) /u svemu prema SRPS EN
14195/. Pregrada je nenosiva.
Visina pregrade je cca. 5,00 m
(osni razmak CW profila 62,50
cm). Ukupna debljina pregrade je
100 mm, jedostrano dvoslojno
obložena standardnim
građevinskim gipsanim pločama
(tipa Kanuf tip A13 ili ekv.) d=12,5
mm. Izolacioni sloj od mineralne
staklene vune (tipa Knauf
Insulation Natur Board Fit-G+ ili
ekv.) debljine 75 mm. Obrada
spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj. Ispuna spojeva
glet masom (tipa Knauf Uniflott ili
ekv.) sa upotrebom papirne bandaž
trake. Napomena: Zbog
sprečavanja prenosa zvuka ispod
obodnih CW i UW profila naneti
zaptivni kit (tipa Knauf Trenwandkit
ili ekv.)
Obračun po m2.
Kota ±0.00 trafo

m2

84.86
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VII.2

Nabavka materijala, izrada I
montaža obešene obloge plafona
sa horizontalnim neprekinutim
podgledom, sa prekrivenom
potkonstrukcijom od pocinkovanih
čeličnih profila (CD 60/27) kao
montažni i noseći profili, ovešani
direktnim akustičnim distancerom.
Obloga od dva sloja standardnih
ploča (tipa Kanuf tip A13 ili ekv.)
d=12,5 mm. Izolacioni sloj od
mineralne staklene vune (tipa
Knauf Insulation Natur Board FitG+ ili ekv.) debljine 75 mm. Spoj
plafona sa zidom izvesti sa
upuštenom spojnicom - "fuga sa
senkom". Ivicu spojnice obraditiojačati s aluminijumskom ivičnom
lajsnom 25x13 mm. Obrada
spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj.
Ispuna spojeva glet masom (tipa
Knauf Uniflott ili ekv.) sa
upotrebom papirne bandaž trake.
Obračun po m2.

m2

59.18

Ukupno suvomontažni radovi
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VIII

IZOLATERSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE IZOLATERSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XV. JUS.U.M3. i tehničkim propisima u svemu prema
projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada, montaža, premeštanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601.
-Gradilišni transport
Izolacioni slojevi se pričvršćuju mehanički i lepljenjem ili oba postupka u zavisnosti od položaja i funkcije.
Za termoizolacione slojeve preko kojih se gradi plivajući pod izvodjač je obavezan da atestom dokaže
propisanu čvrstoću od min.2,0kg/cm2 (0,2kN/cm2), takodje obavezan je da predvidjenim materijalom
sigurno zaštiti slojeve od vlaženja prilikom izrade podne podloge. Ako se TI izvodi višeslojno fiksira se sloj
na sloj I smiče za pola po sloju.
Izrada horizontalne hidroizolacije objekta radi se preko očišćene i suve betonske podloge. Montažu
izvoditi po recepturi proizvođača izolacije. Izolaciju čuvati od mehaničkog ili nekog drugog
oštećenja. Preklopi redova lepenki u jednom sloju moraju biti 10 cm i dobro spojenih varenjem ili
bitumenom, kao i preklopi drugih slojeva koji se postavljaju pod uglom od 90o u odnosu na
prethodni sloj. Svi prelazi iz horizontalnog u vertikalni, povišeni položaj u zidu moraju se izvesti
oblo, bez lomova, zakošenjem od maltera 1:3 koji mora biti zaglađen. Horizontalnu i vertikalnu
termo izolaciju izvesti od tvrdog, ekstrudiranog polistirena projektovane debljine. Prilikom izrade
pridržavati se svih normi i preporuka proizvođača termoizolacije kao i načina ugradnje, pazeći da se
spojevi ploča dobro uklapaju. Preko termoizolacije postavlja se PVC folija sa preklopima 10-15 cm.

Obaveza je izvodjača da za sav izolacioni materijal koji se koristi u smislu toplotne zaštite pribavi
odovarajuće ateste kojima se dokazuje da ispunjavaju fizičke karakteristike navedene elaboratom:
"Proračun toplotne zaštite" objekta "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ".
Ukoliko izvodjač nema atest proizvodjača potrebno je da izvrši ispitivanje materijala pre ugradnje, i to
angažovanjem ustanove ovlašćene za izdavanje ovih vrsta atesta. Obaveza je izvodjača da za sav
izolacioni materijal koji se koristi kao elastični sloj plivajućih podova i za akustičku obradu zidova pribavi
odovarajuće ateste koji se odnose na poboljšanje izolacije od udarnog zvuka kiji unose (za podove) I
kojima se dokazuje da njihov koeficijent apsorpcije (za zidove i spuštene plafone) zadovoljava kriterijume
definisane: Elaboratom zvučne zaštite uz glavni projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade
"NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ", izradjenom od strane "Laboratorije za
akustiku" Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
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R.br

Opis

VIII.1

Nabavka materijala, transport i
izrada horizontalne hidroizolacije
kao razdvojnog sloja obimnih
temeljnih zidova membranskom
izolacijom u atestiranom
proizvodnom sistemu. Izolaciju
podići na vertikalnu podlogu od
perdašenog betona ili cementnog
maltera: čišćenje i provera
vlažnosti, "Geotekstil" 500g/m2,
hidroizolacija tipa "Sika Plan"
ozn."9.6"-polaganje kompletnog
sastava (event. lepljenjem) prema
uputstvima proizvodjača,d=1,5mm.
Obračun po m2.

VIII.2

Nabavka materijala, transport i
izrada vertikalne hidroizolacije
obimnih zidova membranskom
izolacijom u atestiranom
proizvodnom sistemu. Izolaciju
postaviti na vertikalnu podlogu od
perdašenog betona ili cementnog
maltera: čišćenje i provera
vlažnosti. Izolaciju raditi PVC
membranom, u atestiranom
proizvodnom sistemu,
renomiranog proizvođača “Sika
sistem” ili ekv. sa svim potebnim
razdelnim slojevima. Sve prodore I
opšive uraditi prema detalju I
uputstvu proizvođača, d=1,5mm..
Obračun po m2.

VIII.3

Nabavka materijala, transport i
izrada vertikalne termoizolacije od
trvrdo presovane mineralne vune,
debljine d=15cm.
Obračun po m2.

Izgled sa korzoa
Izgled iz ul. Ive Vojinovica
Izgled iz ul. Nusiceve - sokla
Izgled sa trga - sokla

J/m

kol.

m2

230.00

m2

85.00

m2
m2
m2
m2

114.25
451.00
21.50
20.00

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Ukupno izolaterski radovi
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IX
R.br
IX.1

IX.2

ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža fasadne sokle.
Okov i svi profili kao i vezni
materijal su od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije.
Cenom obuhvatiti I sav sitan
nespecificirani materijal potreban
za montažu.Napomena: Sve mere
proveriti na licu mesta. Dimenzije
profila, ploča I zavrtnjeva određuje
proizvođač uz obavezno priložen
atest sa proračunom izdržljivosti
pri savijanju. Izvodjač je obavezan
da opremu - tip i završnu obradu,
odabere uz obaveznu pismenu
saglasnost odgovornog
projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Ton
eloksaže aluminijuma, kao
završne obrade, odabrati po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po m`.

Fasada Vojinovićeva
m`
Fasada sa Nušićeva
m`
Fasada sa trga
m`
Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža zaštitne mrežice
donje strane fasade oblozene
kamenim plocama. Okov i svi profili
kao i vezni materijal su od
eloksiranog aluminijuma, visoke
kategorije. Cenom obuhvatiti I sav
sitan nespecificirani materijal
potreban za montažu.
Obračun po m`.

30.00
22.00
27.00

Fasada Vojinovićeva
Fasada sa Nušićeva
Fasada sa trga
krov

30.00
22.00
27.00
90.00

m`
m`
m`
m`
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IX.3

IX.4

IX.5

Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža zaštitne mrežice
za unutrašnju stranu krovnih
nazidaka. Okov i svi profili kao i
vezni materijal su od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije.
Cenom obuhvatiti I sav sitan
nespecificirani materijal potreban
za montažu.
Obračun po m`.

kota 22.50 h mrezice cca 30cm
kota 24.05 h mrezice cca 10cm
kota 26.15 h mrezice cca 10cm
kota 27.65 h mrezice cca 10cm
Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža zaštitne lajsne
ispod prozora radi sprecavanja
ulaska vode u ventilisanu fasadu.
Okov i svi profili kao i vezni
materijal su od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije.
Cenom obuhvatiti I sav sitan
nespecificirani materijal potreban
za montažu.
Obračun po m`.

m`
m`
m`
m`

97.00
29.00
93.00
10.00

m`

150.00

m2

23.50

Oblaganje fasade alukobond
plocama.
Obračun po m2.

Ukupno aluminijumska bravarija
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X

BRAVARSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BRAVARSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.701. TU.XVI. TU.XX. TU.XVIII. TU.XI. pripadajućim
standardima i tehničkim propisima u svemu prema projektu, i šemama stolarije. U cenu odgovarajućih
pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u
tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Obavezna kontrola mera i broja komada izvedenih otvora na licu mesta, krajnji proizvod (uz
propisanu toleranciju) bezuslovno se mora uskladiti stanju na licu mesta.
-Montažu elementa i slepog štoka prema normi GN.301.
-Zaštitu i farbanje prema normi GN.531 i TU.XI.
-Zastakljenje prema normi GN.681 i TU.XX.
-Izradu i montažu zastora prema normi TU.XVIII.
-Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.
-Gradilišni transport
Opisima je predstavljen osnovni sistem bravarije u skladu sa GN.701 i TU.XVI, pojedine stavke opisa (na
pr: sistem ugradnje, zaštita, okov, ili ispuna krila) izvodjač može menjati prema svojoj ustaljenoj
tehnologiji, poštujući predvidjen kvalitet. Za slučaj promena obavezna je pismena saglasnost projektanta i
nadzorne službe dobijena na osnovu pismenih obrazloženja pre početka radova. Opisi komplikovanih
elemenata aluminijumske bravarije složeni su prema prospektima pojedinih proizvodjača na domaćem
tržištu, sa preporukom nabavke komada po narudžbi. Ovi opisi takodje ne obavezuju izvodjača, elementi
se mogu naručiti od drugih proizvodjača ili izraditi prema tehnologiji izvodjača, obavezno je poštovanje
stavki kvaliteta iz opisa i atestiranje elemenata prema standardima i važećim propisima. Sva bravarija
spada u radove vidne u enterijeru objekta, elementi bravarije su obračunati samo radi predugovornih
kalkulacija i imaju samo informativni značaj.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
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R.br
X.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža kliznih, čeličnih,
akustičnih vrata, koja u sebi sadrže
manja dvokrilna vrata dimenzija
176x216cm. Akustična obrada po
JUS-u u S klasi. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
akustickom ispunom. U pod
ugrađena vođica a u gornjoj zoni
vrata, postavljena je čelična šina sa
klizačima I maskom. Završna
obrada boja za metal u dva sloja.
Pre nanošenja završne boje, metal,
očistiti od korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal. Okov,
šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.
Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema
detalju proizvođača. Izvodjač je
obavezan da opremu - tip i završnu
obradu, odabere uz obaveznu
pismenu saglasnost odgovornog
projektanta, na osnovu pribavljenih
uzoraka. Boju I ton završne
obrade vrata, odabrati po dobijanju
saglasnosti od strane odgovornog
projektanta.
Obračun po kom.
Poz A2– Zidarska mera 1180/790 kom
cm.

1.00
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X.2

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža kliznih, čeličnih,
akustičnih vrata, koja u sebi sadrže
manja dvokrilna vrata dimenzija
176x216cm. Akustična obrada po
JUS-u u S klasi. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
akustickom ispunom. U pod
ugrađena vođica a u gornjoj zoni
vrata, postavljena je čelična šina sa
klizačima I maskom. Završna
obrada boja za metal u dva sloja.
Pre nanošenja završne boje, metal,
očistiti od korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal. Okov,
šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta . Okove raditi prema
detalju proizvođača. Izvodjač je
obavezan da opremu - tip i završnu
obradu, odabere uz obaveznu
pismenu saglasnost odgovornog
projektanta, na osnovu pribavljenih
uzoraka. Boju I ton završne
obrade vrata, odabrati po dobijanju
saglasnosti od strane odgovornog
projektanta.
Obračun po kom.
Poz A3– Zidarska mera 945/870 kom
cm.

1.00
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X.3

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih, čeličnih
vrata. Dovratnik I konstrukcija krila
od čeličnih kutijastih profila. Krilo
vrata obložiti dvostrukim čeličnim
limom. Završna obrada boja za
metal u dva sloja. Pre nanošenja
završne boje, metal, očistiti od
korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal. Okov,
šarke, brava po izboru projektanta.
Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta.
Okove raditi prema
detalju proizvođača. Izvodjač je
obavezan da opremu - tip i završnu
obradu, odabere uz obaveznu
pismenu saglasnost odgovornog
projektanta, na osnovu pribavljenih
uzoraka. Boju I ton završne obrade
vrata, odabrati po dobijanju
saglasnosti od strane odgovornog
projektanta. Obračun po kom.

Poz 07– Zidarska mera 250/260 kom

1.00

Ukupno bravarski radovi
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XI

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE MOLERSKO-FARBARSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.X. TU.XI. JUS.U.F2.013. JUS. i tehničkim propisima u
svemu prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada uzoraka.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601.
-Gradilišni transport
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

R.br
XI.1

Opis

J/m

kol.

m2
m2

215.27
193.33

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala, transport i
bojenje zidova, stubova, ispusta i
plafona, disperzionom bojom u dva
sloja sa prethodnim gletovanjem
dva puta. Boju i ton usvojiti po
izboru odgovornog projektanta pre
konačne nabavke materijala a sve
na osnovu pretstavljenih uzoraka I
kataloškoj numeraciji iz ton karte
proizvođača koje overava
projektant.
Obračun po
m2
Kota -4.50 trafo
Kota ±0.00 trafo

Ukupno molersko farbarski radovi
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XII

FASADERSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE FASADERSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.421. TU.VI. JUS.U.F2.010. i tehničkim propisima u
svemu prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada uzoraka.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje i premeštanje lakih skela potrebnih za radove prema GN.601.
-Gradilišni transport.
Detalji izvođenja, karakteristika materijala, način polaganja, definisani su u projektu enterijera I
izvođačkom projektu fasada.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

R.br
XII.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Montaža, korišćenje, manipulacija I
demontaža fasadne cevne skele za
potrebe svih radova na fasadi.
Skela je visine preko 20m I mora
biti izvedena po važećim propisima
i merama HTZ-a, statički stabilna,
ankerovana za objekat i propisno
uzemljena. Skelu prima i preko
dnevnika daje dozvolu za upotrebu
statičar.
Obračun po m2, vertikalne
projekcije.
m2

1118.35

Ukupno fasaderski radovi
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XIII

LIMARSKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE LIMARSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.361 i tehničkim propisima, tačno prema projektu i
statičkom proračunu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Tehnička i tehnološka razrada sistema pokrivanja za projektovani materijal, prema uputstvima
proizvodjača.
-Gradilišni transport
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

R.br
XIII.1

XIII.2

Opis

J/m

Zatvaranje vodoskupljača
mrežicom ili limom.
Obračun po kom.
Nabavka materijala,izrada i
montaža štucne kroz zid atike, od
pocinkovanog plastificiranog lima,
d=0,55 mm, po detaljima i uputstvu
projektanta. Obračun po kom.

kol.

cena J/m bez PDV

kom

6.00

kom

2.00

ukupno cena bez PDV

Ukupno limarski radovi
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XIV
R.br

RAZNI RADOVI
Opis

J/m

XIV.1

Završno čišćenje i pranje fasade,
prozora i vrata. Čišćenje i pranje će
se plaćati samo jedanput, bez
obzira na broj izvršenih operacija.
Obračun po m2.

XIV.2

Dekorativna stampa na kliznim
vratima na fasadi
Obračun po m2.

kol.

cena J/m bez PDV

m2

1031.35

m2

187.00

ukupno cena bez PDV

Ukupno razni radovi
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XV
R.br
XV.1

RADOVI NA SPAJANJU STAROG I NOVOG DELA OBJEKTA
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Demontaza postojece limene
opsivke i dela krovnog pokrivaca
kako bi se ostvarila veza sa
delovima konstrukcije za izvodjenje
radova.
Demontaza dela postojece
zastakljene fasade
Izvesti čelični ram na zidu novog
dela koji prati konturu krova. Ram
od kutijastih HOP 100x160x4
profila pricvrstiti za ab serklaže
zidanog zida novog dela. Na
čeličnom ramu izvesti ’papuče’
(ležišta) od čeličnih ploča – za
naleganje drvenih rožnjača (koje se
postavljaju u pravcu postojećih
rožnjača na izvedenom krovu. Na
stranicama ’papuča’ se buše
ovalne rupe tako da se dozvoljava
dilatacioni rad krova i zgrade.
Celicni ram zastititi od korozije i
bojiti vatrootprnom bojom dva puta
u svemu prema uputstvu
prozvodjaca
Nabavka materijala, isporuka,
krojenje I montaza drvene krovne
konstrukcije u svemu prema
projektu od suve I zdrave jelove
gradje sa davanjem svih potrebnih
materijala I radne snage.
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Nabavka materijala, isporuka,
krojenje I montaza OSB ploca
d=18mm na drvene rogove krova u
svemu prema projektu sa
davanjem svih potrebnih materijala
I radne snage.
Nanosenje protivpozarnog premaza
na drvenu krovnu konstrukciju
ekspandirajucim premazom
vatrootpornosti 120min u svemu
prema uputstvu proizvodjaca.
Izvodjac je duzan da pribavi
odgovarajuci atest
Nabavka materijala I postavljanje
termoizolacije plafona potkrovlja u
sledecim slojevima odozdo na gore
PVC folija u suvo sa preklopima od
10cm, termoizolacija od mineralne
vune debljine 15cm gustine
25kg/m3
Nabavka materijala I pokrivanje
krova ravnim cink titan limom
d=0.7mm sa odgovarajucim
elementima za fiksiranje uz
obezbedjenje vodonepropusnosti
na sastavima I vezama. Limene
table se medjusobno vezuju duplim
lezecim prevojima u horizontalnom
pravcu I duplim stojecim prevojima
u pravcu pada krova. Sasatav sa
zidovima novog dela objekta opsiti
tako da se obezbeđuje
vodonepropusnost ali i dopušta
dilatacioni rad. Postaviti opsivke i
oluke na produzenom delu krova.

Obracun po m2 horizontalne
projekcije

m2

24.80

Ukupno radovi na spajanju starog I novog dela
objekta
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ZBIRNA REKAPITULACIJA

I

Ukupno zemljani radovi

II

Ukupno radovi na demontaži i rušenju

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Ukupno zidarski radovi
Ukupno betonski radovi
Ukupno armirački radovi
Ukupno kamenorezački radovi
Ukupno suvomontažni radovi
Ukupno izolaterski radovi
Ukupno aluminijumska bravarija
Ukupno bravarski radovi
Ukupno molersko farbarski radovi
Ukupno fasaderski radovi
Ukupno limarski radovi
Ukupno razni radovi
Ukupno radovi na spajanju starog I novog dela objeka

UKUPNO AG radovi - novi deo objekta

.
.
.
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PREDMER RADOVA - ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI DEO
ARHITEKTONSKO- ZANATSKI I INSTALATERSKI RADOVI U UNUTRAŠNJOSTI STAROG
(ZAŠTIĆENOG) DELA OBJEKTA
I PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač cenama radova obuhvatia i sledeće uslove:
Radove izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvuVisokogradnja" GN 100. Cene sadrže pomoćni alat, potrošni materijal, sav potreban materijal i mašine za
savesno i profesionalno obavljanje predviđenih aktivnosti, ostale troškove i zaradu preduzeća.
Količine stvarno izvedenih radova izvođač će izvršiti prema jedinicama mera datim uz opise pojedinačnih
stavki radova u ovom predmeru i predračunu radova.
U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta, prostorija objekta, trotoara oko objekta kao i
prostora u objektu i oko objekta od građevinskog šuta, sa prenosom na gradilišnu deponiju.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

Montaža i demontaža cevaste
metalne skele na zidovima i
plafonima u enterijeru objekta
(balske dvorane, stepeništa,
ulaznog foajea, ulaznog hola,
crvenog foajea) sa transportom u
oba pravca, u svemu po važećim
propisima i merama HTZ-a. Na
svakih 2,00 m visine postaviti
radne platforme od fosni. Postaviti
radnu platformu od fosni na visini
od 7,00 i 4,00 m.Sa spoljne
strane platformi postaviti fosne
na "kant". Skela mora biti statički
stabilna, ankerovana i propisno
uzemljena.Skelu prima i preko
dnevnika daje dozvolu za upotrebu
statičar. Koristi se za sve vreme
trajanja radova. Obračun po m2
skele.
m2

4,689.43

Isušivanje (odvlaživanje) objekta
do postizanja stepena nivoa
vlažnosti za izvođenje
arhitektonsko- zanatskih i
instalaterskih radova u
unutrašnjosti starog dela objekta.
pauš.

1.00

UKUPNO PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI
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II SNIMANJA, ISPITIVANJA I DOKUMENTACIJA
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač cenama radova obuhvatia i sledeće uslove:
Za ove radove potrebno je angažovanje stručnih službi, Zavoda za zaštitu spomenika kulture gde bi svaki
stručni saradnik ponaosob obradio svoj deo i prema pravilima struke izradio potrebnu dokumentaciju.
R.br

Opis

J/m

1

Snimanje fotografskim aparatom
i
izrada
fotografija
svih
zanimljivih detalja uz saglasnost
nadzornog
organa.
Konačan
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.

2

Snimanje video kamerom radova
u toku izvođenja radova, radi
prezentovanja nakon izvedenih
radova. U cenu je uračunata i
nabavka video kaseta dužine 60
min. Obračun po komadu kasete.
Konačan obračun prema stvarno
izvedenim količinama.

kol.

cena J/m bez PDV

Kom.

500.00

Kom.

20.00

ukupno cena bez PDV

UKUPNO SNIMANJA, ISPITIVANJA I
DOKUMENTACIJA
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III RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Napomena : Pre davanja ponude obaveza izvođača radova je uvid na licu mesta.
Pored opisa pojedinačnih stavki radova izvođač cenama radova obuhvata i sledeće uslove:
Radove izvoditi prema odgovarajućim odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvuVisokogradnja".
Količine stvarno izvedenih radova izvođač će izvršiti prema jedinicama mera datim uz opise pojedinačnih
stavki radova u ovom predmeru i predračunu radova.
Cene svih stavki sadrže iznošenje, utovar i odvoz korisnog otpada i šuta nastalog rušenjem na deponiju na
udaljenost do 10 km.
R.br
1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Pažljivo obijanje dela betonske
grede na visini od cca 3.20m od
poda, visine 45 cm, na delu zida
između balske dvorane i stepeništa
u debljini od 7-15 cm, te dovođenje
u ravan osnovnog zida, obzirom
da nije izvedena prema Glavnom
projektu, te ne odgovara Projektu
enterijera. U cenu je uračunat sav
materijal, rad i svi transporti, kao i
potrebna obezbeđenja. Sav šut
odvesti na gradsku deponoju.
Obračun po m3 obijenog dela.
Konačan obračun prema stvarno
izvedenim količinama.
m3

0.85

m3

4.22

2

Pažljivo, uz prethodno obezbeđenje
konstrukcije, probiti bočne otvore
dimenzija 140x320 cm u zidu od
opeke debljine d=47 cm, između
stepeništa i višefunkcionalne sale
sa obe strane centralnih vrata.
Radove izvesti pažljivo da se ne
rastrese
zidna
masa,
uz
permanentan
nadzor
vršioca
konzervatorskog
i
stručnog
nadzora. U cenu uračunat, rad i svi
transporti. Konačan obračun se
vrši prema stvarno izvedenim
količinama. Obračunava se po m3
rušenja.
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3

Rušenje pilastera od opeke u
,,balskoj dvorani,, na delu iznad
kote 6.60 m, u sirini od 33 i 66 cm,
d-16 cm, te dovodjenje u ravan
zid,a koji nije izveden prema
Glavnom projektu. Obijanje se vrši
pažljivo da se ne rastrese zidna
masa, uz permanentan nadzor
vršioca konzervatorskog i stručnog
nadzora.
Rad
podrazumeva
pojedinačno zasecanje i isecanje
opeke. U cenu uračunat, rad i svi
transporti. Konačan obračun se
vrši prema stvarno izvedenim
količinama. Obračunava se po m2
rušenja.

m2

10.00

m2

12.75

m2

1.85

m2

1.20

4

5

Ručno obijanje pilastera od opeke
u ,,balskoj dvorani,, na delu iznad
kote 4,90 m, u sirini od 22 cm, d-8
cm, te dovodjenje u ravan zid,a koji
nije izveden prema Glavnom
projektu. Obijanje se vrši pažljivo
da se ne rastrese zidna masa, uz
permanentan
nadzor
vršioca
konzervatorskog
i
stručnog
nadzora.
Rad
podrazumeva
pojedinačno zasecanje i isecanje
opeke. U cenu uračunat, rad i svi
transporti. Konačan obračun se
vrši prema stvarno izvedenim
količinama. Obračunava se po m2
rušenja.
Ručno obijanje dela zida od opeke
u stepeništu, a prema ,,balskoj
dvorani,, na delu iznad kote cca
3.80 m, u visini od cca 50cm, d-8
cm, te dovodjenje u ravan
osnovnog zida,a sve prema
Projektu enterijera. Obijanje se
vrši pažljivo da se ne rastrese
zidna masa, uz permanentan
nadzor vršioca konzervatorskog i
stručnog
nadzora.
Rad
podrazumeva
pojedinačno
zasecanje i isecanje opeke. U cenu
uračunat, rad i svi transporti.
Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Obračunava se po m2 rušenja.

6

Pažljivo rušenje dela betonskog
poda u prizemnom delu stepeništa,
uz dva stuba u debljini od oko 10
cm. Šut izneti, utovariti i odneti na
gradsku deponiju. Obračun po m2.
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7

Čišćenje opeke i fuga kod
zidova od opeke starog formata,
klamfama u dubinu 3 cm.
Površinu opeke očistiti čeličnim
četkama i oprati zidove vodom.
Sav šut odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po m2 zida.
Konačan obračun prema stvarno
izvedenim količinama.
m2

363.00

UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
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IV ZIDARSKI RADOVI

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove:
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu i važećim standardima i pravilnicima.
Cene sadrže sve radne operacije , utroške materijala, pomoćni alat i skele (osim fasadne) koje propisuju
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 300", kao i ostale troškove i zaradu
preduzeća, kao i skele kod prostorija sa većom visinom od standardne.
Svi proizvodi će biti atestirani po važećim standardima i ispunjavaće uslove za ugradnju u objekat.
Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove mora da odgovara tehničkim propisima i
odredbama SRPS objavljenog u službenom listu. Zidanje mora biti šisto, izvršeno u pravilnim horizontalnim
redovima, sa propisanim vezama.
Pre malterisanja spojnice i celu površinu očistiti od zaostalog maltera i sumnjivih komada opeke i dobro
nakvasiti vodom.
Cena sadrži i malterisanje betonskih površina u sastavu zida od opekarskih proizvoda, kao i armirano
betonskih greda.
Betonske površine pre malterisanja grubo isprskati retkim cementnim malterom.
Malterisanje će se vršiti u najmanje dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

2

Obziđivanje AB stubova prizemlja
punom opekom starog formata u
produžnom malteru razmere
1:2:6. U cenu, fugovanje,
pomoćna skela. Obračun po m2
zida. Konačan obračun po stvarno
izvedenim količinama
Dozđivanje pilastera u balskoj
dvorani širine 33 i 66 cm, d-16
cm, visine 6,40 m od opeke starog
formata, sa ,, šlicovanjem,, u
dubinu od 7 cm svakog trećeg reda
u dubini, u produžnom malteru
razmere 1:2:6, te ankerisanjem na
svakih 3 m prema detaljima i
uputstvima
konzervatorskog
nadzornog
organa.
Prilikom
zidanja voditi računa da ne
dođe do curenja maltera. U cenu
je uračunat materijal, rad i svi
transporti. Obračunava se po m2
izidanog pilastra. Konačan obračun
se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.

m2

21.56

m2

663.00
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3

Dozđivanje pilastera u balskoj
dvorani širine 22cm, d-8 cm,
visine 4,90 m od opeke sa
,,šlicovanjem,, u dubini od 7 cm
svakog trećeg reda u dubini, u
produžnom
malteru
razmere
1:2:6, te i ankerisanjem na svakih
3 m prema detaljima i uputstvima
konzervatorskog
nadzornog
organa. U cenu je uračunat
materijal, rad i svi transporti.
Obračunava se po m2 izidanog
pilastra. Konačan obračun se vrši
prema
stvarno
izvedenim
količinama.

4

Dozđivanje pilastera u stepenišnom
holu širine 50-70 cm, d-8 cm,
visine 3,95-4,15 m od opeke sa
,,šlicovanjem,, u dubini od 7 cm
svakog trećeg reda u dubini, u
produžnom
malteru
razmere
1:2:6, te i ankerisanjem na svakih
3 m prema detaljima i uputstvima
konzervatorskog
nadzornog
organa. U cenu je uračunat
materijal, rad i svi transporti.
Obračunava se po m2 izidanog
pilastra. Konačan obračun se vrši
prema
stvarno
izvedenim
količinama.

5

Dozđivanje opeke oko polukružno
završenih prozora u balskoj dvorani
u širini od 15 cm, dubine 60 cm,
po čitavom obimu. Izvesti sa
,,šlicovanjem,, u dubini od 7 cm
svakog trećeg reda u dubini, u
produžnom
malteru
razmere
1:2:6, te i ankerisanjem na svakih
3 m prema detaljima i uputstvima
konzervatorskog
nadzornog
organa. U cenu je uračunat
materijal, rad i svi transporti.
Obračunava se po m2 izidanog
pilastra. Konačan obračun se vrši
prema
stvarno
izvedenim
količinama.

m2

8.64

m2

27.92

m2

38.70
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6

Dozđivanje pilastera u stepeništu i
stepenisnom holu širine 50-70 cm,
d-8 cm, visine 3,95-4,25 m od
opeke sa ,,šlicovanjem,, u dubini
od 7 cm svakog trećeg reda u
dubini, u produžnom malteru
razmere 1:2:6, te i ankerisanjem
na svakih 3 m prema detaljima i
uputstvima
konzervatorskog
nadzornog organa. U cenu je
uračunat materijal, rad i svi
transporti. Obračunava se po m2
izidanog pilastra. Konačan obračun
se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.

7

Izrada
rabicirane
perdašene
cementne košuljice debljine od 4
do 7 cm, do postizanja ravne
iznivelisane i ujednačene podloge
za postavljanje završnih podova
(vetrobran, ulazni hol, pomoćna
prostorija, garderoba, stepenišni
hol,
foaje,
izložbeni
prostor,stepenišni
prostor,
višefunkcionalna
dvorana
sa
pratećim prostorima i crveni foaje).
Podlogu pre nanošenja košuljice
očistiti i oprati. Malter za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
razmere 1:3. Gornju površinu
ravno izperdašiti i negovati dok ne
očvrsne. Na spoju sa zidom
postaviti dilatacioni spoj. u koji
postaviti stiropor d=1cm. U cenu
obuhvatiti sav potreban materijal i
rad.Obračun po m2. Konačan
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.

m2

28.78

m2

1,062.77
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8

Malterisanje unutrašnjih dobro
isušenih vertikalnih zidnih površina
od opeke starog formata krečnim
malterom, gašenim i odležanim 3
meseca, u odnosu 1:3 sa
propilenskim vlaknima na sledeći
način: Površinu dobro očistiti,
otprašiti i oprati vodom pod
pritiskom. Naneti krečni špric
debljine d=0,5 cm, na bazi kreča i
prirodnog peska, krupnoće 0-4
mm. Nanošenje ručno i prekriva se
100% površine.
Nakon toga naneti krečni malter u
debljini
d=3-6,00
cm
sa
propilenskim vlaknima. Malter na
bazi gašenog kreča i prirodnog
peska, krupnoće 0-4 mm.
Završni sloj maltera u debljini
d=0,2-0,5
cm
izvesti
bezcementnim malterom na bazi
kreča i kvarcnog peska sa
propilenskim vlaknima.
Cenom obuhvatiti i
zaštitu
izvedenog malterisanja od prebrzog
sušenja. Omalterisane površine
moraju biti ravne, bez pukotina,
preloma i talasa, a ivice oštre i
prave.

Cenom obuhvatiti i profllaciju, i
izradu metalnih šablona za izradu
tražene profilacije. U stavku je
uračunat sav rad, materijal i svi
transporti. Obračun
po
m2
vertikalne projekcije. Konačan
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.
9

m2

3,130.00

m2

79.33

Malterisanje plafonskih površina
svodova i lukova od opeke starog
formata, a sve prema opisu iz
prethodnih stavki. Omalterisane
površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa, a ivice oštre i
prave.U stavku je uračunati sav
rad, materijal i svi transporti.
Obračun prema m2 horizontalne
projekcije malterisane površine.
Konačan obračun prema stvarno
izvedenim količinama.
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Malterisanje
donjeg
pojasa
unutrašnjih
vertikalnih
zidnih
površina od opeke starog formata u
prizemlju,
na
delu
ispod
horizontalne hidroizolacije, u zoni
delovanja
kapilarne
vlage,
malterom za isušivanje na osnovi
hidrauličnih veziva s visokim
sadržajem specijalnih difuziono
otvorenih mikropora (Hydroment ili
ekvivalent).Cenom obuhvatiti i
zaštitu izvedenog malterisanja od
prebrzog sušenja, sve prema
tehnologiji,
preporukama
i
uputstvima proizvođača maltera.
Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, aivice
oštre i prave. Cenom obuhvatiti i
izradu metalnih šablona za izradu
tražene profilacije. U stavku je
uračunat sav rad, materijal i svi
transporti. Obračun
po
m2
vertikalne projekcije. Konačan
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.

11

Malterisanje,
popravke,
uz
prethodno obezbeđenje prianjanja,
u
jednom
sloju
cementnim
malterom
već
omalterisanih
plafonskih površina svodova i
lukova u ulaznom holu, produžno
cementnim malterom, dodatna
dorada lukova d=5 cm (4 komada)
.Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez pukotina, preloma i
talasa, a ivice oštre i prave.U
stavku je uračunati sav rad,
materijal i svi transporti. Obračun
prema m2 horizontalne projekcije
malterisane površine. Konačan
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.

12

Malterisanje svih ravnih plafonskih
površina od betona produžnim
malterom. Omalterisane površine
moraju biti ravne, bez preloma i
talasa, a ivice oštre i prave.U
stavku
je
uračunatsav rad,
materijal i svi transporti. Obračun
prema
m2
malterisane
površine.Konačan obračun prema
stvarno izvedenim količinama.

m2

51.58

m2

245.50

m2

536.33
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13

Malterisanje donje ploče glavnog
stepeništa od pune ab ploče
produžnim malterom u dva sloja.
Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, a ivice
oštre i prave.U stavku je
uračunatsav rad, materijal i svi
transporti. Obračun prema m2
malterisane
površine.Konačan
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.

14

Malterisanje donje ploče kružnog
stepeništa od pune ab ploče
produžnim malterom u dva sloja.
Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, a ivice
oštre i prave.U stavku je
uračunatsav rad, materijal i svi
transporti. Obračun prema m2
malterisane
površine.Konačan
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.

15

Izidati punu ogradu na galeriji
balske dvorane d=12 cm, visine
110cm od opeke, u produžnom
malteru razmere 1:2:6, sa izradom
serklaža. U ceni je armatura I
pomoćna skela.Obračun po m2
zida.Konačan obračun prema
stvarno izvedenim količinama.

16

Malterisanje svodova i lukova od
opeke starog formata u podrumu
krečnim malterom u dva sloja,
Završni sloj fino isperdašiti. Malter
od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave

m2

61.70

74.60

m2

13.96

m2

182.62

Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina podruma do 3.0m.
Obračunava se po m2 površine
horizontalne projekcije plafona
uvećan za 10%
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Malterisanje ravnih plafonskih
površina od betona u podrumu
krečnim malterom u dva sloja,
Završni sloj fino isperdašiti. Malter
od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina podruma do 3.0m.
Obračunava se po m2

18

m2

88.66

m2

666.82

Malterisanje zidnih površina od
betona u podrumu krečnim
malterom u dva sloja,Završni sloj
fino isperdašiti. Malter od čistog
rečnog peska bez primese mulja i
organskih materija. Površine
prethodno prskati cementnim
malterom. Omalterisane površine
moraju biti ravne , bez preloma i
talasa ,a ivice oštre i prave
Na prelomima ugraditi
aluminijumske uglovnike po celoj
visini
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina podruma do 3.0m.
Obračunava se po m2
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Malterisanje zidnih površina od
opeke u podrumu krečnim
malterom u dva sloja,Završni sloj
fino isperdašiti. Malter od čistog
rečnog peska bez primese mulja i
organskih materija. površine
prethodno prskati cementnim
malterom. Omalterisane površine
moraju biti ravne , bez preloma i
talasa ,a ivice oštre i prave
Na prelomima ugraditi
aluminijumske uglovnike po celoj
visini
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina podruma do 3.0m.
Obračunava se po m2

20

m2

158.33

m2

237.42

Malterisanje zidnih površina od
betona u podrumu produžnim
malterom MM75 debljine 2cm
sloja, Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Površinu grubo perdašiti kao
podlogu za lepljenje keramičkih
pločica
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina podruma do 3.0m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine
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Malterisanje horizontalnih i kosih
plafonskih površina od betona u
prizemnom delu stepenišnog
prostora u podrumu krečnim
malterom u dva sloja,Završni sloj
fino isperdašiti. Malter od čistog
rečnog peska bez primese mulja i
organskih materija. Površine
prethodno prskati cementnim
malterom. Omalterisane površine
moraju cbiti ravne , bez preloma i
talasa ,a ivice oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina plafona 2.3m 5.0m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine

22

m2

76.38

m2

118.29

Malterisanje zidnih površina u
prizemnom delu stepenišnog
prostora krečnim malterom u dva
sloja,Završni sloj fino isperdašiti.
Malter od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju cbiti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Na prelomima i uglovima ugraditi
aluminijumske uglovnike po celoj
visini
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije do 2.3’ 5.0m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine
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Malterisanje zidnih površina u
sanitarnom cvoru produžnim
malterom MM75 debljine 2cm
sloja, Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Površinu grubo perdašiti kao
podlogu za lepljenje keramičkih
pločica
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije do 3.0m.
Obračunava se po m2 ukupne
razvijene površine

m2

24

153.65
128.00

prizemlje
mezanin
Malterisanje ravnih plafonskih
površina od betona prizemlja i
sprata krečnim malterom u dva
sloja,
Završni sloj fino isperdašiti. Malter
od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju cbiti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije do 5.4m.
Obračunava se po m2

m2

97.84
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Malterisanje betonske kasetirane
tavanice prizemlja i sprata krečnim
malterom u dva sloja,
Završni sloj fino isperdašiti. Malter
od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju cbiti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorijedo 5.4m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine plafona i greda

26

m2

429.96

m2

742.35

Malterisanje zidova u prizemlju
krečnim malterom u dva
sloja,završni sloj fino isperdašiti.
Malter od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije do 5.4m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

53/515

27

Malterisanje zidova na spratu
krečnim malterom u dva
sloja,završni sloj fino isperdašiti.
Malter od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
Površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije do 5.4m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine

28

m2

672.29

m2

75.70

Malterisanje ravnih i kosih
plafonskih ploča od betona u
potkrovlju krečnim malterom u dva
sloja,završni sloj fino isperdašiti.
Malter od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije do 4.0m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine
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Malterisanje zidova potkrovlja
krečnim malterom u dva
sloja,završni sloj fino isperdašiti.
Malter od čistog rečnog peska bez
primese mulja i organskih materija.
površine prethodno prskati
cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije do 4.0m a u
stepenišnom prostoru 6.5m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine

m2

492.34
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Malterisanje zidnih površina u
sanitarnom čvoru potkrovlja
produžnim malterom MM75
debljine 2cm sloja, Površine
prethodno prskati cementnim
malterom. Omalterisane površine
moraju biti ravne , bez preloma i
talasa ,a ivice oštre i pravePovršinu
grubo perdašiti kao podlogu za
lepljenje keramičkih pločica
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina podruma do 3.0m.
Obračunava se po m2 razvijene
površine

m2

61.61
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Malterisanje ravnih i zakrivljenih
zidnih i plafonskih površina od
betona u prostoriji kružnog
stepeništa krečnim malterom u
dva sloja,završni sloj fino
isperdašiti. Malter od čistog rečnog
peska bez primese mulja i
organskih materija. površine
prethodno prskati cementnim
malterom. Omalterisane površine
moraju biti ravne , bez preloma i
talasa ,a ivice oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije prosečno 3.0m.
Obračunava se po m2 razvijene
zidne i plafonske površine

m2

zidne I plafonske povrsine
donja strana stepenisne ploce

261.65
75.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

57/515

32

Malterisanje zidnih i plafonskih
površina lift okna od betona u celoj
visini Malterisati produžnim
malterom u dva sloja,završni sloj
fino isperdašiti. Malter od čistog
rečnog peska bez primese mulja i
organskih materija. površine
prethodno prskati cementnim
malterom. Omalterisane površine
moraju biti ravne , bez preloma i
talasa ,a ivice oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Visina prostorije prosečno 3.0m.
Obračunava se po m2 razvijene
zidne i plafonske površine

m2

136.50
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Malterisanje zidnih površina od
betona u tavanskom prostoru
produžnim malterom MM25
debljine 1cm, površinu premazati
cementnim mlekom kao finalni sloj
betonske površine prethodno
prskati cementnim malterom.
Omalterisane površine moraju biti
ravne , bez preloma i talasa ,a ivice
oštre i prave
Cenu dati sa svim
materijalima,radnom snagom ,
radnom skelom i transportom .
Obračunava se po m2 razvijene
površine

m2

318.32
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Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice u podrumu
prosečne debljine d=4 cm ,sa
zaglađivanjem mašinskim putem
uz obavezno postizanje
projektovane nivelacije, kao
podloga za postavljanje završnih
podova. Malter za za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
"jedinicom" razmere 1:3 Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti
i negovati dok ne ocrsne. Na spoju
sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm U
cenu obuhvatiti sav potreban
materijal i rad. Obračun po m2

m2

366.95
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Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice u podrumu
(kuhinja i sanitarni blok )prosečne
debljine d=6 cm sa zaglađivanjem
mašinskim putem uz obavezno
postizanje projektovane nivelacije
kao podloga za postavljanje
završnih podova. Malter za za
košuljicu spraviti sa prosejanim
šljunkom "jedinicom" razmere 1:3
Gornju površinu košuljice ravno
isperdašiti i negovati dok ne
ocrsne. Na spoju sa zidom
postaviti dilatacioni spoj u koji
postaviti stiropor d=1cm U cenu
obuhvatiti sav potreban materijal i
rad. Obračun po m2

m2

86.73
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Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice u prizemlju
minimalne debljine d=4 cm sa
zaglađivanjem mašinskim putem
uz obavezno postizanje
projektovane nivelacije kao
podloga za postavljanje završnih
podova. Malter za za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
"jedinicom" razmere 1:3 Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti
i negovati dok ne ocrsne. Na spoju
sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm U
cenu obuhvatiti sav potreban
materijal i rad.
Obračun po m2

m2

644.23
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Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice u prizemlju i
mezaninu (kuhinja i sanitarni blok
)prosečne debljine d=6 cm sa
zaglađivanjem mašinskim putem
uz obavezno postizanje
projektovane nivelacije kao
podloga za postavljanje završnih
podova. Malter za za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
"jedinicom" razmere 1:3 Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti
i negovati dok ne ocrsne. Na spoju
sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm U
cenu obuhvatiti sav potreban
materijal i rad. Obračun po m2

m2

91.07
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Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice na spratu
minimalne debljine d=4 cm sa
zaglađivanjem mašinskim putem
uz obavezno postizanje
projektovane nivelacije kao
podloga za postavljanje završnih
podova. Malter za za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
"jedinicom" razmere 1:3 Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti
i negovati dok ne ocrsne. Na spoju
sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm U
cenu obuhvatiti sav potreban
materijal i rad.
Obračun po m2

m2

503.87
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Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice u balskoj
dvorani minimalne debljine d=6 cm
sa zaglađivanjem mašinskim
putem uz obavezno postizanje
projektovane nivelacije kao
podloga za postavljanje završnih
podova. Malter za za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
"jedinicom" razmere 1:3 Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti
i negovati dok ne ocrsne. Na spoju
sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm U
cenu obuhvatiti sav potreban
materijal i rad.
Obračun po m2

m2

333.04
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Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice na spratu i u
potkrovlju (kuhinja i sanitarni blok
)prosečne debljine d=6 cm sa
zaglađivanjem mašinskim putem
uz obavezno postizanje
projektovane nivelacije kao
podloga za postavljanje završnih
podova. Malter za za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
"jedinicom" razmere 1:3 Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti
i negovati dok ne ocrsne. Na spoju
sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm U
cenu obuhvatiti sav potreban
materijal i rad. Obračun po m2

41

Izrada perdašene rabicirane
cementne košuljice na na tavanu
iza galerije d=4 cm sa
zaglađivanjem mašinskim putem
uz obavezno postizanje
projektovane nivelacije kao
završni sloj. Malter za za košuljicu
spraviti sa prosejanim šljunkom
"jedinicom" razmere 1:3 Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti
i negovati dok ne ocrsne. Na spoju
sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm U
cenu obuhvatiti sav potreban
materijal i rad. Obračun po m2.

m2

30.68

m2

25.01

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
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V BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove:
Betonske radove izvesti u svemu po projektima, statičkom proračunu

i važećim pravilnicima.

Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.

Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuju
važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton" (PBAB 87-"Službeni list SFRJ br.
11/87)."
Beton spravljati od agregata i cementa atestiranih prema važećim jugoslovenskim standardima i čiste vode.
Betoniranje izvesti betonom kategorije B II.
Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplate za betoniranje betonskih konstrukcija sa
potrebnim podupiračima i pomoćnom radnim skelama. Visina podupiranja do 4.00 m i preko 4.00 m, a max.
visina do 11.00 m.
Oplate izvesti prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i na projektovanim
kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost oplate i podupirača protiv
deformisanja i rušenja.
Pod pojmom "betoniranje u običnoj oplati" podrazumeva se da je oplata izrađena od čamovih dasaka i da
površine betona ne moraju biti glatke jer se preko nje ugrađuju drugi materijali i slojevi (termoizolacije,
obloge i slično) ili se predviđa malterisanje tih površina.
Ovlašćeni nadzorni organ (stručni i konzervatorski) izvršit će prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i
visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplate na
deformisanje i rušenje odgovarat će izvođač radova. Betoniranje izvesti tek kad ovlašćeni nadzorni organ
konstatuje u građevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi.
R.br

Opis

J/m

1

Rekonstrukcija I ojačanje lukova
kod ulaznog foajea u prizemlju (ab
stubovi i serklaži). U cenu
uračunati potrebnu oplatu 5
m2/m3 od rendisanih dasaka.
Beton MB 30. Obračun se vrši po
m3. Konačan obračun se vrši
prema stvarno izvedenim
količinama.

2

Betoniranje AB horizontalnih
serklaža kod vrata koja iz
stepeništa vode u višefunkcionalnu
dvoranu. U cenu uračunati
potrebnu oplatu 5 m2/m3 od
rendisanih dasaka. Beton MB 30.
U ceni je armatura I pomoćna
skela.Obračun se vrši po m3.
Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.

kol.

cena J/m bez PDV

m3

9.93

m3

0.28

ukupno cena bez PDV
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3

Betoniranje stepenika centralnog
stepeništa od nabijenog betona MB
30. Gazišta dim.12.5-35 cm.
Stepenike betonirati preko kose
ploče i ankerisati za istu. U cenu
uračunati potrebnu oplatu i
armaturu. Obračun se vrši po m1.
Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinam
stepenika
m1

151.50

UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI
RADOVI
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VI IZOLATERSKI RADOVI
Ovom stavkom su predviđeni hidroizolacije, termoizolacije i zvučna izolacija podova.
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove :
Hidroizolaterske radove izvesti u svemu prema projektu i važećim standardima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 561", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
Za izvođenje hidroizolaterskih radova koristiti samo materijale atestirane po važećim standardima.
Podloge za izvođenje moraju biti čvrste i suve.
Cene sadrže čišćenje podloge od prašine, uklanjanje masnoća i štemovanje izbočenih neravnina.
Projektovane materijale treba smatrati referentnim. Mogu se ugraditi materijali drugih proizvođača istih ili
boljih karakteristika.
Za termoizolaterske radove izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova, cenama obuhvatio i
sledeće uslove:
Termoizolaterske radove izvesti u svemu prema projektu i važećim standardima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 561", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
R.br
1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Izrada horizontalne hidroizolacije
plastičnim profilisanim šinama (npr
Igrostop po tehnologiji firme
"Commer" iz Italije ili ekvivalent).
Ova tehnologija podrazumeva
totalno presecanje stubova i
zidova , presecanje zidova vrši se
etapno,
specijalnim
elektrohidrauličnim mašinama sa
dijamanskom sajlom, prilikom
rezanja ne dolazi do vibracija i
rastresanja zidova .
U rez se pumpom pod pitiskom
injekira
žitka
ekspandirajuća
vodonepropusna cementna masa (
„Sika“ ili sl.).Kroz injektirani rez
utiskuju se plastične profilisane
šine (Igrostop ili sl.).Cenom je
obuhvaćen
kompletan
rad,
materijal,i transport. Obračun po
m2 presečenog zida.

m2

84.57
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Nabavka i ugradnja zvučne
izolacije d=10mm tipa Azmafon u
podove prostorija prizemlja pre
ugradnje cementne košuljice.
Postaviti na podnu ploču. Po obodu
prostorija pored zida saviti u visini
od cca 5 cm. Preko ploča postaviti
PE foliju, koju tekođe treba saviti
na gore pored zidova. Obračun po
m2 sa svim materijalom i radom.
Konačni obračun prema stvarno
izvedenim količinama.

m2

prizemlje
pratece prostorije prizemlje

644.23
91.07
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Nabavka i ugradnja zvučne
izolacije d=20mm tipa Azmafon u
podove prostorija na spratu pre
ugradnje cementne košuljice.
Postaviti na podnu ploču. Po obodu
prostorija pored zida saviti u visini
od cca 5 cm. Preko ploča postaviti
PE foliju, koju tekođe treba saviti
na gore pored zidova. Obračun po
m2 sa svim materijalom i radom.
Konačni obračun prema stvarno
izvedenim količinama.

m2

prostorije na spratu
balska dvorana
pratece prostorije

503.87
333.40
55.69
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Nabavka materijala, transport i
izrada horizontalne hidroizolacije
mokrih čvorova.Podloga mora biti
čista, stabilna I dovoljno ravna, radi
što boljeg prianjanja. Uraditi
zalučenja na spoju poda I zida,
cementnim malterom 1:3 (proveriti
da li je ova pozicija obuhvaćena u
zidarskim radovima). Podlogu
navlažiti vodom I prematzati
prajmerom (KEMACRYL ili ekv.)
razređen sa vodom 1:1. Na
pripremljenu podlogu nanosimo
dvokomponentnu, visokoelastičnu,
cementnu vodonepropusnu masu
(HIDROSTOP ELASTIK, KEMA ili
ekv.) kao hidroizolaciju. Masu
nanosimo širokom četkom u dva
sloja, stim što vodimo računa da
prvi sloj dobro očvrsne pre
nanošenja drugog sloja. Vreme
nanošenja između dva sloja je od 35h. Debljina sloja je oko 2mm. Ova
vrsta izolacije je veoma fleksibilna,
paropropusna I visoko elastična.
Obračun po m2.

m2

podrum
mezanin

31.90
31.90
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Nabavka materijala, transport i
izrada horizontalne hidroizolacije
mokrih čvorova.Podloga mora biti
čista, stabilna I dovoljno ravna, radi
što boljeg prianjanja. Uraditi
zalučenja na spoju poda I zida,
cementnim malterom 1:3 (proveriti
da li je ova pozicija obuhvaćena u
zidarskim radovima). Podlogu
navlažiti vodom I prematzati
prajmerom (KEMACRYL ili ekv.)
razređen sa vodom 1:1. Na
pripremljenu podlogu nanosimo
dvokomponentnu, visokoelastičnu,
cementnu vodonepropusnu masu
(HIDROSTOP ELASTIK, KEMA ili
ekv.) kao hidroizolaciju. Masu
nanosimo širokom četkom u dva
sloja, stim što vodimo računa da
prvi sloj dobro očvrsne pre
nanošenja drugog sloja. Vreme
nanošenja između dva sloja je od 35h. Debljina sloja je oko 2mm. Ova
vrsta izolacije je veoma fleksibilna,
paropropusna I visoko elastična.
Obračun po m2.

m2

podrum
mezanin

52.52
27.08
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Nabavka materijala, transport i
izrada horizontalne hidroizolacije
mokrih čvorova.Podloga mora biti
čista, stabilna I dovoljno ravna, radi
što boljeg prianjanja. Uraditi
zalučenja na spoju poda I zida,
cementnim malterom 1:3 (proveriti
da li je ova pozicija obuhvaćena u
zidarskim radovima). Podlogu
navlažiti vodom I prematzati
prajmerom (KEMACRYL ili ekv.)
razređen sa vodom 1:1. Na
pripremljenu podlogu nanosimo
dvokomponentnu, visokoelastičnu,
cementnu vodonepropusnu masu
(HIDROSTOP ELASTIK, KEMA ili
ekv.) kao hidroizolaciju. Masu
nanosimo širokom četkom u dva
sloja, stim što vodimo računa da
prvi sloj dobro očvrsne pre
nanošenja drugog sloja. Vreme
nanošenja između dva sloja je od 35h. Debljina sloja je oko 2mm. Ova
vrsta izolacije je veoma fleksibilna I
visoko elastična. Obračun po m2.

m2

podrum
sprat
potkrovlje

104.86
13.00
16.92

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
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VII BRAVARSKI RADOVI
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove :
Kod svih pozicija cenom obuhvatiti kompletnu izradu i montažu, uključujući i nabavku materijala, sve transporte,
izradu i demontažu radnih skela kao i sav potreban glavni i pomoćni materijal i rad.
Izvodjač je obavezan dokazati kvalitet i antikorozione zaštite atestima pribavljenim kod ovlašćenog instituta.
Izvođač je takođe obavezan dokazati da su dimenzije primenjenih profila u skladu sa statičkim proračunom, a
eventualna odstupanja u dozvoljenim granicama tolerancije. Sve ankerne ploče isporučiće izvođač čelične
konstrukcije blagovremeno tako da se mogu ugraditi zajedno sa armaturom pre betoniranja armirano betonske
konstrukcije.
R.br

Opis

J/m

1

Izrada, montaža i antikorozivna
zaštita ograde glavnog stepeništa
od kovanog gvožđa i livenih
elemenata, a sve prema originalu,
visine 90cm u svemu prema
detaljima projektanta i uputstvu
MZZSK. Spojeve i varove idealno
uraditi, očistiti i obrusiti. Pre
ugradnje ogradu očistiti od korozije
i prašine, naneti impregnaciju i
obojiti osnovnom bojom, te završnu
obradu bojom za metal dva puta,
mat crna. Cenom obuhvatiti
kompletan materijal, rad i transport.
Obračun po m2

2

Izrada, montaža i antikorozivna
zaštita ograde na prvom spratu od
kovanog
gvožđa
i
livenih
elemenata, a sve prema originalu,
visine 90cm u svemu prema
detaljima projektanta i uputstvu
MZZSK. Spojeve i varove idealno
iraditi, očistiti i obrusiti. Pre
ugradnje ogradu očistiti od korozije
i prašine, naneti impregnaciju i
obojiti osnovnom bojom, te
završnom obradom bojom za
metal, dva puta, mat crna. Cenom
obuhvatiti kompletan materijal, rad i
transport. Obračun po m2

kol.

cena J/m bez PDV

m2

28.00

m2

3.20

ukupno cena bez PDV
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3

Izrada, montaža i antikorozivna
zaštita ograde ispred kružnog
stepeništa, od kovanog gvožđa,
širine 1.22cm, visine 100 cm, na
prizemlju i na spratu. Profilacija u
svemu prema detaljima projektanta
i uputstvu MZZSK. Spojeve i
varove idealno izraditi, očistiti i
obrusiti. Pre ugradnje ogradu
očistiti od korozije i prašine, naneti
impregnaciju i obojiti osnovnom
bojom, te bojom za metal, dva
puta, mat crna.( Hammerite ili sl.)
Cenom
obuhvatiti
kompletan
materijal, rad i transport. Obračun
po m2.

m2

2.44

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
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VIII LIVAČKI RADOVI
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove :
Kod svih pozicija cenom obuhvatiti kompletnu izradu i montažu, uključujući i nabavku materijala, sve transporte,
izradu i demontažu radnih skela kao i sav potreban glavni i pomoćni materijal i rad.
Izvodjač je obavezan dokazati kvalitet i antikorozione zaštite atestima pribavljenim kod ovlašćenog instituta.

R.br
1

2

3

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Izlivanje i montaža dekorativne
ventilacione rešetke od gvožđa,
prečnika 660 mm u ,,balskoj
dvorani,, prema detalju projektanta.
Liveni odlivci moraju imati fino
obrađene
ivice
i
površine.
Eventualne varove idealno obrusiti.
U ceni obuhvatiti i izradu modela od
gipsa.
Na
rešetku
naneti
impregnaciju, osnovnu boju i obojiti
dva puta bojom za metal.(mat
crna) Rešetku ankerisati za plafon
balske dvorane. Obračun po kom.

PRILOG BROJ 7
Izlivanje i montaža dekorativne
ventilacione rešetke od gvožđa,
prečnika 300 mm u stepeništu
prema detalju projektanta. Liveni
odlivci moraju imati fino obrađene
ivice i površine. Eventualne varove
idealno obrusiti. U ceni obuhvatiti i
izradu modela od gipsa. Na rešetku
naneti impregnaciju, osnovnu boju i
obojiti dva puta bojom za
metal.(mat
crna)
Rešetku
ankerisati za zid stepeništa prema
novom delu pozorišta. Obračun po
kom.

kom.

6.00

kom.

6.00

kom.

1.00

Izlivanje i montaža dekorativne
ventilacione rešetke od gvožđa,
1000x200 mm u ,,crvenom foajeu,,
prema detalju projektanta. Liveni
odlivci moraju imati fino obrađene
ivice i površine. Eventualne varove
idealno obrusiti. U ceni obuhvatiti i
izradu modela od gipsa. Na rešetku
naneti impregnaciju, osnovnu boju i
obojiti dva puta bojom za
metal.(mat
crna)
Rešetku
ankerisati za zid crvenog foajea
orijentisan prema prostoriji za
režiju. Obračun po kom.
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4

Izlivanje i montaža dekorativne
ventilacione rešetke od gvožđa,
1025x225 mm u ,,crvenom foajeu,,
prema detalju projektanta. Liveni
odlivci moraju imati fino obrađene
ivice i površine. Eventualne varove
idealno obrusiti. U ceni obuhvatiti i
izradu modela od gipsa. Na rešetku
naneti impregnaciju, osnovnu boju i
obojiti dva puta bojom za
metal.(mat
crna)
Rešetku
ankerisati za zid crvenog foajea
orijentisan prema prostoriji za
režiju. Obračun po kom.
kom.

1.00

UKUPNO LIVAČKI RADOVI
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IX KERAMIČARSKI RADOVI
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih
pozicija, opštim uslovima, normama GN.501. TU.IX. JUS.U.F2.011. I tehničkim propisima u svemu prema projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada uzoraka.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje i premeštanje skela poterbnih za rad, prema GN.601.
-Gradilišni transport
Obračun se vrši prema snimlenoj količini izvedenih radova.

R.br
1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala, transport i
postavljanje neklizajuće podne
uvozne granitne keramike I klase,
dimenzija 60x60 cm Granitnu
keramiku I klase,otpornu na
habanje lepiti lepkom za pločice od
renomiranog proizvođača
atestiranog na smicanje, u slogu
fuga na fugu.na unapred
pripremljernu ravnu čistu i suvu
podlogu .Po potrebi ivice pločica
ručno dobrusiti. Obložene površine
moraju biti ravne i horizontalne i sa
odgovarajucim padovima
Postavljene pločice fugovati
vodootpornom toniranom fugo
masom. koristiti poliuretanski
,elastični hidroizolacioni lepak u dva
sloja .Izvodjač je obavezan da
radove izvede u svemu prema
glavnom projektu enterijera. Vrstu,
boju, ton.granitne keramike
odabrati na osnovu uzoraka
predstavljenih na uvid projektantu i
njegovu pismenu saglasnost
U cenu je uračunat sav potreban
materijal i rad
Obračun po m2

m2

podrum
mezanin

31.92
9.02
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Nabavka materijala, transport i
postavljanje neklizajuće podne
uvozne granitne keramike I klase,
dimenzija 60x60 cm Granitnu
keramiku I klase,otpornu na
habanje lepiti lepkom za pločice od
renomiranog proizvođača
atestiranog na smicanje, u slogu
fuga na fugu.na unapred
pripremljernu ravnu čistu i suvu
podlogu .Po potrebi ivice pločica
ručno dobrusiti. Obložene površine
moraju biti ravne i horizontalne i sa
odgovarajucim padovima
Postavljene pločice fugovati
vodootpornom toniranom fugo
masom. koristiti poliuretanski
,elastični hidroizolacioni lepak u dva
sloja .Izvodjač je obavezan da
radove izvede u svemu prema
glavnom projektu enterijera. Vrstu,
boju, ton.granitne keramike
odabrati na osnovu uzoraka
predstavljenih na uvid projektantu i
njegovu pismenu saglasnost
U cenu je uračunat sav potreban
materijal i rad
Obračun po m2

m2

podrum
mezanin

52.52
27.05
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Nabavka materijala, transport i
postavljanje neklizajuće podne
uvozne granitne keramike I klase,
dimenzija 60x60 cm Granitnu
keramiku I klase,otpornu na
habanje lepiti lepkom za pločice od
renomiranog proizvođača
atestiranog na smicanje, u slogu
fuga na fugu.na unapred
pripremljernu ravnu čistu i suvu
podlogu .Po potrebi ivice pločica
ručno dobrusiti. Obložene površine
moraju biti ravne i horizontalne i sa
odgovarajucim padovima
Postavljene pločice fugovati
vodootpornom toniranom fugo
masom. koristiti poliuretanski
,elastični hidroizolacioni lepak u dva
sloja .Izvodjač je obavezan da
radove izvede u svemu prema
glavnom projektu enterijera. Vrstu,
boju, ton.granitne keramike
odabrati na osnovu uzoraka
predstavljenih na uvid projektantu i
njegovu pismenu saglasnost
U cenu je uračunat sav potreban
materijal i rad
Obračun po m2

m2

podrum
sprat
potkrovlje

104.86
13.00
16.92
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Nabavka materijala, transport i
postavljanje zidnih pločica , uvozne
granitne keramike I klase,
dimenzija 60x60 cm u skladu sa
podnim pločicama. Granitnu
keramiku I klase,lepiti lepkom za
pločice od renomiranog
proizvođača atestiranog na
smicanje, u slogu fuga na fugu.na
unapred pripremljernu ravnu čistu i
suvu podlogu .Po potrebi ivice
pločica ručno dobrusiti. Ugaone
spojeve izvesti zasecanjem pločica
pod uglom 45 stepeni Obložene
površine moraju biti ravne i
horizontalne,a visina polaganja
orijentaciono 3m (do spuštenog
plafona ) Postavljene pločice
fugovati vodootpornom toniranom
fugo masom. Iza umivaonika i
pisoara do visine od 150 cm i u
širini od 60 cm sa obe strane
koristiti poliuretanski ,elastični
hidroizolacioni lepak u dva sloja
Prvi sloj poliuretanskog lepkase
nanosi ravnim gleterom preko cele
površine i on je hidroizolacioni sloj.
Drugi sloj se nanosi nazubljenim
gleterom i on predstavlja lepak .

Izvodjač je obavezan da radove
izvede u svemu prema glavnom
projektu enterijera. Vrstu, boju,
ton.granitne keramike odabrati na
osnovu uzoraka predstavljenih na
uvid projektantu i njegovu pismenu
saglasnost
U cenu je uračunat sav potreban
materijal i rad
Obračun po m2
m2

podrum
sprat
potkrovlje

115.05
141.21
121.00
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Nabavka materijala, transport i
postavljanje zidnih pločica , uvozne
granitne keramike I klase,
dimenzija 60x60 cm u skladu sa
podnim pločicama Granitnu
keramiku I klase,lepiti lepkom za
pločice od renomiranog
proizvođača atestiranog na
smicanje, u slogu fuga na fugu.na
unapred pripremljernu ravnu čistu i
suvu podlogu .Po potrebi ivice
pločica ručno dobrusiti. Ugaone
spojeve izvesti zasecanjem pločica
pod uglom 45 stepeni Obložene
površine moraju biti ravne i
horizontalne,a visina polaganja
orijentaciono 3m (do spuštenog
plafona ) Postavljene pločice
fugovati vodootpornom toniranom
fugo masom. Iza umivaonika i
pisoara do visine od 150 cm i u
širini od 60 cm sa obe strane
koristiti poliuretanski ,elastični
hidroizolacioni lepak u dva sloja
Prvi sloj poliuretanskog lepkase
nanosi ravnim gleterom preko cele
površine i on je hidroizolacioni sloj.
Drugi sloj se nanosi nazubljenim
gleterom i on predstavlja lepak

.Izvodjač je obavezan da radove
izvede u svemu prema glavnom
projektu enterijera. Vrstu, boju,
ton.granitne keramike odabrati na
osnovu uzoraka predstavljenih na
uvid projektantu i njegovu pismenu
saglasnost
U cenu je uračunat sav potreban
materijal i rad
Obračun po m2

m2

podrum
potkrovlje

51.76
59.81

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
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X STOLARSKI RADOVI
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove:
Stolarske radove izvesti u svemu prema projektu, šemama stolarije i važećim standardima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i
standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 550", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća.
Cena svake stavke radova sadrži uzimanje mera na objektu, izradu, transport, montažu, zastakljivanje (kod
stavki kod kojih je to predviđeno pojedinačnim opisima radova), isporuka, ugradnja pur penom i finalno
bojenje. Izvođač je obavezan da prekontroliše mere zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake
pozicije.
Cena sadrži sve potrebne vezne i spojne elemente neophodne za stabilnu i trajnu ugradnju u građevinski
otvor i sve materijale za dihtovanje zazora između stolarskog proizvoda i građevinske konstrukcije koji
obezbeđuju vodonepropustljivost i onemogućavaju produvavanje.
Cena sadrži ugradnju gumenih odbojnika uz svaka unutrašnja vrata.
Ovlašćeni nadzorni organ (stručni i konzervatorski) izvršit će prijem stolarije sa aspekta dimenzija, kvaliteta,
materijalizacije.
R.br
1

Opis

J/m

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata u podrumu
starog dela. - F90. POS 01 dim.
213/239 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
90 min. Krila puna, kasetirana, sa
profilacijom elemenata prema
detalju projektanta u dogovoru sa
MZZSK. Otvaranje krila prema
smeru evakuacije. PP kvaka i okov
stilski, mesingani, PP brava
,cilindar sa tri ključa, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata
snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača i finalni
premaz uljanom bojom dva puta sa
zavrsnim lakiranjem email lakom,
boja po izboru projektanta.
Obračun se po kom.

kom.

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1.00
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2

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih PP vrata u podrumu
starog dela. – F60. POS 02 dim.
105/225 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
60 min. Krila puna, kasetirana, sa
profilacijom elemenata prema
detalju projektanta u dogovoru sa
MZZSK. Otvaranje krila prema
smeru evakuacije. PP kvaka i okov
stilski, mesingani, PP brava
,cilindar sa tri ključa, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata
snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača , i finalni
premaz uljanom bojom dva puta sa
zavrsnim lakiranjem email lakom
,boja po izboru projektanta.
Obračun po kom.

kom.

1.00
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3

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata u potkrovlju
starog dela. – F60. POS 09 dim.
105/205 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
60 min. Krila puna, kasetirana, sa
profilacijom po ugledu na
postijeelemenata prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača i finalni
premaz uljanom bojom dva puta sa
zavrsnim lakiranjem email lakom
,boja po izboru projektanta.
Obračun po kom.

kom.

2.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih vrata . POS U6 dim.
170/383 cm u prizemlju.Vrata
radioničke izrade od zdrave i suve
hrastovine (vlažnost 9%)
lamelirane u tri dela sa hrastovim
pragom koji je ojačan mesinganim
lajsnama. Donji deo krila je pun, a
gornji zastakljen termopan staklom
d-4+12+4 mm)pamplex, sekurit...)
Vrata uraditi po uzoru na
postojeća, sa profilacijom
elemenata prema detalju
projektanta, u dogovoru sa
MZZSK. Otvaranje krila prema
napolje. Okov stilski, mesingani,
brava ,,elzet,,I sl sa cilindričnim
uloškom, krilo sa najmanje tri
šarke, u svemu po izboru
projektanta. Vrata snabdevena
potisnom polugom. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri sloja
na vodenoj bazi sa 40% sjaja sa
svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita) Boja po izboru
projektanta. U ceni je i ,padajući,
prag. Obračun po kom.

kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednostrukog portala . POS U7
dim. 253/383 cm u prizemlju.Vrata
radioničke izrade od zdrave i suve
hrastovine (vlažnost 9%)
lamelirane u tri dela sa hrastovim
pragom koji je ojačan mesinganim
lajsnama. Donji deo krila je pun, a
gornji zastakljen termopan staklom
d-4+12+4 mm)pamplex, sekurit...)
Vrata uraditi po uzoru na
postojeća, sa profilacijom
elemenata prema detalju
projektanta, u dogovoru sa
MZZSK. Otvaranje krila prema
napolje. Okov stilski, mesingani,
brava ,,elzet,,I sl sa cilindričnim
uloškom, krilo sa najmanje tri
šarke, u svemu po izboru
projektanta. Vrata snabdevena
potisnom polugom. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri sloja
na vodenoj bazi sa 40% sjaja sa
svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita) Boja po izboru
projektanta. U ceni je i ,padajući,
prag. . Obračun po kom.

kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U9dim.
110/205 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, opremljeno
zakacaljkama sa unutrasnje strane
i oznakama sa spoljne u svemu po
izboru I uz saglasnost projektanta.
Vrata dihtovati gumenim
dihtunzima i isporučiti sa svim
preklopnim i pokrivnim lajsnama.
Vrata opremljena elemetima za
upotrebu osoba sa posebnim
potrebama . Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri
sloja na vodenoj bazi sa 40% sjaja
sa svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita). U ceni je i
,padajući, prag Obračun po kom.
kom.

6.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

89/515

7

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U10 dim.
95/205 cm.Vrata radioničke izrade
od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, opremljeno
zakacaljkama sa unutrasnje strane
i oznakama sa spoljne u svemu po
izboru I uz saglasnost. Vrata
dihtovati gumenim dihtunzima i
isporučiti sa svim preklopnim i
pokrivnim lajsnama. Finalna
obrada: vrata bajcovati i završno
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag Obračun se vrši po komadu.

kom.

17.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U12 dim.
108/225 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati (RAL 8011) i završno
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag Obračun se vrši po komadu.

kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih vrata . POS U13 dim.
145/205 cm .Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Donji deo
krila je pun, a gornji zastakljen
termopan staklom d-4+12+4
mm)pamplex, sekurit...) Vrata
uraditi po uzoru na postojeća, sa
profilacijom elemenata prema
detalju projektanta, u dogovoru sa
MZZSK. Otvaranje krila prema
napolje. Okov stilski, mesingani,
brava ,,elzet,,I sl sa cilindričnim
uloškom, krilo sa najmanje tri
šarke, u svemu po izboru
projektanta. Vrata snabdevena
potisnom polugom. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri sloja
na vodenoj bazi sa 40% sjaja sa
svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita) Boja po izboru
projektanta. U ceni je i ,padajući,
prag. Obračun po kom.
kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U14dim.
95/205 cm.Vrata radioničke izrade
od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri
sloja na vodenoj bazi sa 40% sjaja
sa svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita). U ceni je i
,,padajući,, prag Obračun se vrši
po komadu.

11

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U15 dim.
100/205 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri
sloja na vodenoj bazi sa 40% sjaja
sa svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita). U ceni je i
,,padajući,, prag Obračun se vrši
po komadu.

kom.

5.00

kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U16 dim.
75/205 cm.Vrata radioničke izrade
od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri
sloja na vodenoj bazi sa 40% sjaja
sa svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita). U ceni je i
,,padajući,, prag Obračun se vrši
po komadu.

13

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U17dim.
80/205 cm.Vrata radioničke izrade
od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost do 9%) lamelirane u tri
dela sa hrastovim pragom koji je
ojačan mesinganim lajsnama. Krilo
puno, kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri
sloja na vodenoj bazi sa 40% sjaja
sa svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita). U ceni je i
,,padajući,, prag Obračun se vrši
po komadu.

kom.

3.00

kom.

2.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i postavljanje rukohvata od
zdrave i suve hrastovine (vlaznost
do 9 %) dimenzija 6cm x6cm
Rukohvat se postavlja na zid pored
evakuacionog stepenista na
metalnu podkonstrukciju.Profilacija
rukohvata i pricvrscavanje u svemu
prema detalju projektantaPre
bojenja sve povr[ine preci finom
smirglom dok ne postane glatka
povrsina U cenu obuhvatiti i finalnu
obradu bezbojnim lazurnim
premazima tri puta sa zavrsnim
bezbojnim lakiranjem
Obracun po m1 sa svim
materijalom transportom i radnom
snagom.

15

Nabavka materijala, radionička
izrada i postavljanje rukohvata od
zdrave i suve hrastovine (vlaznost
do 9 %) dimenzija 6cm x6cm
Rukohvat se postavlja na ogradu
izmedju hola i kruznog stepenista
na metalnu
podkonstrukciju.Profilacija
rukohvata i pricvrscavanje u svemu
prema detalju projektanta.Pre
bojenja sve povrsine preci finom
smirglom dok ne postane glatka
povrsina U cenu obuhvatiti i finalnu
obradu bezbojnim lazurnim
premazima tri puta sa zavrsnim
bezbojnim lakiranjem
Obracun po m1 sa svim
materijalom transportom i radnom
snagom.

m1

13.00

m1

1.40
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnjeg
jednostrukog portala sa dvokrilnim
vratima i nadsvetlomPOS U1 DIM.
269/475 cm u prizemlju prema
šemi stolarije. Portal radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
lamelirane iz tri dela sa hrastovim
pragom koji je ojačan mesinganim
lajsnama. Donji deo krila je pun, a
gornji zastakljen termopan staklom
d-4+12+4 mm (pamplex,
sekurit...)Vrata uraditi po uzoru na
postojeća, sa profilacijom
elemenata prema detalju
projektanta. Ukrasne, profilisane
lajsne između krila i nadsvetla kao i
pokrivne i razdelne lajsne u
dogovoru sa MZZSK. Otvaranje
krila prema napolje. Krila sa po 4
šarke. Kvaka stilska. Okov
skrivenii, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, u svemu po
izboru projektanta. Vrata
snabdevena potisnom polugom.
Vrata dihtovati gumenim
dihtunzima i isporučiti sa svim
preklopnim i pokrivnim lajsnama.

Finalna obrada: vrata bajcovati i
završno lakirati u tri sloja na
vodenoj bazi sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag. (RAL 8011). Obračun se vrši
po komadu.
kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnjeg
jednostrukog portala sa dvokrilnim
vratima i nadsvetlomPOS U2 dim.
293/475 cm u prizemlju prema
šemi stolarije. Portal radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Donji deo
krila je pun, a gornji zastakljen
termopan staklom d-4+12+4
mm)pamplex, sekurit...)Vrata
uraditi po uzoru na postojeća, sa
profilacijomelemenata prema
detalju projektanta. Ukrasne,
profilisane lajsne između krila i
nadsvetla kao i pokrivne i razdelne
lajsne u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema napolje. Krila
sa po 4 šarke. Kvaka stilska. Okov
skrivenii, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, u svemu po
izboru projektanta. Vrata
snabdevena potisnom polugom.
Vrata dihtovati gumenim
dihtunzima i isporučiti sa svim
preklopnim i pokrivnim lajsnama

. Finalna obrada: vrata bajcovati i
završno lakirati u tri sloja na
vodenoj bazi sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag Obračun se vrši po komadu.
kom.

1.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

97/515

18

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnjih
jednokrilnih punih kasetiranih vrata.
POS U3 dim. 90/225 cm u
prizemlju, prema šemi stolarije.
Vrata radioničke izrade od zdrave i
suve hrastovine lamelirane iz tri
dela sa hrastovim pragom koji je
ojačan mesinganim lajsnama. Krila
puna, kasetirana, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta, u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati (RAL 8011) i završno
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag Obračun se vrši po komadu.

kom.

5.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnjeg
jednostrukog portala sa dvokrilnim
vratima i nadsvetlomPOS U4 dim.
310/449 cm u prizemlju prema
šemi stolarije. Portal radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Donji deo
krila je pun, a gornji zastakljen
termopan staklom d-4+12+4
mm)pamplex, sekurit...)Vrata
uraditi po uzoru na postojeća, sa
profilacijomelemenata prema
detalju projektanta. Ukrasne,
profilisane lajsne između krila i
nadsvetla kao i pokrivne i razdelne
lajsne u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema napolje. Krila
sa po 4 šarke. Kvaka stilska. Okov
skrivenii, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, u svemu po
izboru projektanta. Vrata
snabdevena potisnom polugom.
Vrata dihtovati gumenim
dihtunzima i isporučiti sa svim
preklopnim i pokrivnim lajsnama.

Finalna obrada: vrata bajcovati i
završno lakirati u tri sloja na
vodenoj bazi sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag. (RAL 8011). Obračun se vrši
po komadu.
kom.

1.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

99/515

20

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnjeg
jednostrukog portala sa dvokrilnim
vratima i nadsvetlomPOS U4 dim.
310/449 cm u prizemlju prema
šemi stolarije. Portal radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Donji deo
krila je pun, a gornji zastakljen
termopan staklom d-4+12+4
mm)pamplex, sekurit...)Vrata
uraditi po uzoru na postojeća, sa
profilacijomelemenata prema
detalju projektanta. Ukrasne,
profilisane lajsne između krila i
nadsvetla kao i pokrivne i razdelne
lajsne u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema napolje. Krila
sa po 4 šarke. Kvaka stilska. Okov
skrivenii, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, u svemu po
izboru projektanta. Vrata
snabdevena potisnom polugom.
Vrata dihtovati gumenim
dihtunzima i isporučiti sa svim
preklopnim i pokrivnim lajsnama.

Finalna obrada: vrata bajcovati i
završno lakirati u tri sloja na
vodenoj bazi sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag.(RAL 8011). Obračun se vrši
po komadu.
kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih vrata. POS U5 dim.
170/249 cm u prizemlju.Vrata
radioničke izrade od zdrave i suve
hrastovine (vlažnost 9%)
lamelirane u tri dela sa hrastovim
pragom koji je ojačan mesinganim
lajsnama. Donji deo krila je pun, a
gornji zastakljen termopan staklom
d-4+12+4 mm)pamplex, sekurit...)
Vrata uraditi po uzoru na
postojeća, sa
profilacijomelemenata prema
detalju projektanta, u dogovoru sa
MZZSK. Otvaranje krila prema
napolje. Okov stilski, mesingani,
brava ,,elzet,, sa cilindričnim
uloškom, krilo sa najmanje tri
šarke, u svemu po izboru
projektanta. Vrata snabdevena
potisnom polugom. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati i završno lakirati u tri sloja
na vodenoj bazi sa 40% sjaja sa
svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita). U ceni je i
,,padajući,, prag. (RAL 8011).
Obračun se vrši po komadu.

kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih vrata.POS U8 dim.
108/209 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane u tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati (RAL 8011) i završno
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag Obračun se vrši po komadu.

23

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih vrata. POS U11 dim.
165/205 cm na spratu starog
dela.Vrata radioničke izrade od
zdrave i suve hrastovine (vlažnost
9%) lamelirane iz tri dela sa
hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama. Krilo puno,
kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Kvaka i okov
stilski, mesingani, brava ,,elzet,, sa
cilindričnim uloškom, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata dihtovati
gumenim dihtunzima i isporučiti sa
svim preklopnim i pokrivnim
lajsnama. Finalna obrada: vrata
bajcovati (RAL 8011) i završno
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). U ceni je i ,,padajući,,
prag.(RAL 8011). Obračun se vrši
po komadu.

kom.

4.00

kom.

2.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata u prizemlju
starog dela. - F90. POS 03 dim.
148/249 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarnu otpornost od
90 min. Krilo puno, kasetirano, sa
profilacijom elemenata po ugledu
na original, prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača (RAL
8011). Obračun se vrši po
komadu.
kom.

3.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

103/515

25

Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata u prizemlju
starog dela. - F90. POS 04 dim.
150/277 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarnu otpornost od
90 min. Krilo puno, kasetirano, sa
profilacijom elemenata po ugledu
na original, prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača(RAL
8011). Obračun se vrši po
komadu.
kom.

2.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata na spratu
starog dela. - F90. POS 05 dim.
176/315 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
90 min. Krilo puno, kasetirano, sa
profilacijom elemenata po ugledu
na original, prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača(RAL
8011). Obračun se vrši po
komadu.
kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata na spratu
starog dela. - F90. POS 05a dim.
140/315 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
(vlažnost 9%) lamelirane iz tri dela
sa hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
90 min. Krilo puno, kasetirano, sa
profilacijom elemenata po ugledu
na original, prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača(RAL
8011). Obračun se vrši po
komadu.
kom

2.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata na spratu
starog dela. - F90. POS 06 dim.
142/278 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i suve hrastovine
lamelirane iz tri dela sa hrastovim
pragom koji je ojačan mesinganim
lajsnama.Vrata uraditi prema
važećim propisima i atestirati na
požarnu otpornost od 90 min. Krilo
puno, kasetirano, sa profilacijom
elemenata po ugledu na original,
prema detalju projektanta u
dogovoru sa MZZSK. Otvaranje
krila prema smeru evakuacije. PP
kvaka i okov stilski, mesingani, PP
brava ,cilindar sa tri ključa, krilo sa
najmanje tri šarke, u svemu po
izboru projektanta. Vrata
snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Vrata su jedna do drugih
, te im je srednja pokrina lajsna
zajednička. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača (RAL
8011). Obračun se vrši po
komadu.

29

PRILOG BROJ 2

kom.

2.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata na spratu
starog dela. - F90. POS 06a dim.
142/278 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i prosušene
hrastovine lamelirane iz tri dela sa
hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
90 min. Krilo puno, kasetirano, sa
profilacijom elemenata po ugledu
na original, prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača(RAL
8011). Obračun se vrši po
komadu.
kom.

1.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
dvokrilnih PP vrata na spratu
starog dela. - F90. POS 07 dim.
142/278 cm.Vrata radioničke
izrade od zdrave i prosušene
hrastovine lamelirane iz tri dela sa
hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
90 min. Krilo puno, kasetirano, sa
profilacijom elemenata po ugledu
na original, prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača. Obračun
se vrši po komadu.(RAL 8011)

kom.

2.00
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Nabavka materijala, radionička
izrada i ugradnja unutrašnih
jednokrilnih PP vrata na spratu
starog dela. - F60. POS 08 dim.
88/225 cm.Vrata radioničke izrade
od zdrave i suve hrastovine ( 9%
vlage) lamelirane iz tri dela sa
hrastovim pragom koji je ojačan
mesinganim lajsnama.Vrata uraditi
prema važećim propisima i
atestirati na požarsnu otpornost od
60 min. Krilo puno, kasetirano, sa
profilacijom elemenata po ugledu
na original, prema detalju
projektanta u dogovoru sa MZZSK.
Otvaranje krila prema smeru
evakuacije. PP kvaka i okov stilski,
mesingani, PP brava ,cilindar sa tri
ključa, krilo sa najmanje tri šarke,
u svemu po izboru projektanta.
Vrata snabdevena mehanizmom za
automatsko zatvaranje. Spoj okvira
vrata i zida zaptiti vatrootpornom
zaptivnom masom i prekriti
okvirnom lajsnom.Vrata isporučiti
sa svim preklopnim i poklopnim
lajsnama. Naneti visokootporni
protivpožarni premaz prema svim
uputstvima proizvođača (RAL
8011). Obračun se vrši po
komadu.

33

Izrada i postavljanje gazišta na
spiralno stepenište prečnika 108
cm. Gazišta izraditi od zdrave i
suve troslojno lamelirane
hrastovine d=5cm, širina talpi cca 342 cm, a dužina 100 cm, ukupno
22 komada. U ceni obuhvatiti i
izradu podesta od istog materijala,
dim. podesta ca 1.0 m2. Drvene
elemente obraditi, ostrugati da
ostrugana površina bude ravna i
pričvstiti za čeličnu konstrukciju u
svemu prema detaljima
projektanta. Finalna obrada drvenih
elelmenata: završno bajcovati i
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita), Prilikom lakiranja voditi
računa da četka bude natopljena
lakom. Obračun po kompletu.

kom.

3.00

kompl

1.00
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Izrada i postavljanje gazišta na
spiralno stepenište prečnika
140cm. Gazišta izraditi od zdrave i
suve troslojno lamelirane
hrastovine d=5cm, širina talpi cca
13-42 cm, a dužina 100 cm,
ukupno 22 komada. U ceni
obuhvatiti i izradu podesta od istog
materijala, dim. podesta cca 1.95
m2. Drvene elemente obraditi,
ostrugati da ostrugana površina
bude ravna i pričvstiti za čeličnu
konstrukciju u svemu prema
detaljima projektanta.Finalna
obrada: stepenike bajcovati i
završno lakirati u tri sloja na
vodenoj bazi sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). Prillikom lakiranja voditi
računa da četka bude natopljena
lakom. Obračun po kompletu.

35

Izrada i postavljanje gazišta na
spiralno stepenište prečnika
108cm. Gazišta izraditi od zdrave i
prosušene hrastovine d=5cm,
širina talpi cca 3-42 cm, a dužina
100 cm, ukupno 22 komada. U
ceni obuhvatiti i izradu podesta od
istog materijala, dim. podesta ca
1.00 m2. Drvene elemente obraditi,
ostrugati da ostrugana površina
bude ravna i pričvstiti za čeličnu
konstrukciju u svemu prema
detaljima projektanta.Finalna
obrada: stepenike bajcovati i
završno lakirati u tri sloja na
vodenoj bazi sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita). Prillikom lakiranja voditi
računa da četka bude natopljena
lakom. Obračun po kompletu.

kompl

1.00

kompl

1.00
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Nabavka materijala, izrada i
postavljanje rukohvata od zdrave i
suve hrastovine, dimenzije cca 6x6
cm.Rukohvat se postavlja na
arm.betonski zid spiralnog
stepeništa na metalnu
podkonstrukciju. Profilacija
rukohvata i pričvršćivanje u svemu
prema detalju projektanta. Pre
bojenja sve površine preći finom
šmirglom, dok ne postane glatka
površina. Finalna obrada drvenih
elelmenata: završno bajcovati i
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita), Prilikom lakiranja voditi
računa da četka bude natopljena
lakom. Obračun po m1 sa svim
materijalom i radom.

37

Nabavka materijala, izrada i
postavljanje rukohvata od zdrave i
suve hrastovine, dimenzije cca 6x6
cm.Rukohvat se postavlja na
metalnu podkonstrukciju ograde od
kovanog gvožđa. Profilacija
rukohvata i pričvršćivanje u svemu
prema detalju projektanta. Pre
bojenja sve površine preći finom
šmirglom, dok ne postane glatka
površina. Finalna obrada drvenih
elelmenata: završno bajcovati i
lakirati u tri sloja na vodenoj bazi
sa 40% sjaja sa svim
predradnjama za zaštitu drveta
(impregnacija koja prodire u drvo i
osigurava sigurnu zaštitu od gljiva i
parazita), Prilikom lakiranja voditi
računa da četka bude natopljena
lakom. Obračun po m1 sa svim
materijalom i radom.

m1

14.70

m1

31.50
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Nabavka materijala, izrada i
postavljanje rama za maske
radijatora
dim.110x210
cm,
90x210, 100x210 cm, širine 20
cm, od zdrave i prosušene
hrastove građe sa nabavkom i
ugradnjom ispune od perforiranog
mesinganog lima d=1mm po izboru
konzervatorskog nadzora. Finalna
obrada
drvenih
elemenata:
završno bajcovati i lakirati u tri sloja
na vodenoj bazi sa 40% sjaja sa
svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita), Prilikom lakiranja
voditi računa da četka bude
natopljena lakom. Obračun se vrši
po kom. Konačan obračun se vrši
prema
stvarno
izvedenim
količinama.

39

Nabavka materijala, izrada i
postavljanje rama za maske
radijatora
dim.154x105,
165x70,170x70 cm, širine 20 cm,
od zdrave i suve hrastove građe sa
ostavljanjem falca za postavljanje
ispune od perforiranog mesinganog
lima d=1 mm. Perforacija u
dogovoru sa MZZSK. Finalna
obrada
drvenih
elelmenata:
završno bajcovati i lakirati u tri sloja
na vodenoj bazi sa 40% sjaja sa
svim predradnjama za zaštitu
drveta (impregnacija koja prodire u
drvo i osigurava sigurnu zaštitu od
gljiva i parazita), Prilikom lakiranja
voditi računa da četka bude
natopljena lakom.Obračun se vrši
po kom. Konačan obračun se vrši
prema
stvarno
izvedenim
količinama.

kom.

6.00

kom.

6.00

PRILOG BROJ 4
UKUPNO STOLARSKI RADOVI
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XI PODOPOLAGAČKI RADOVI
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove :
Kod svih pozicija cenom obuhvatiti kompletnu izradu i montažu, uključujući i nabavku materijala, sve transporte, kao
i sav potreban glavni i pomoćni materijal i rad.
Stolarske radove izvesti u svemu prema projektu, šemama i važećim standardima.
R.br
1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Izrada i montaža intarziranog
parketa
za
višefunkcionalnu,,
balsku,, dvoranu
sa gornjim
slojem koji je urađen od hrasta,
suvog i ekstra kvaliteta, u dva tona,
natur i toniran/dimljen, po detaljima
i uputstvu projektanta. Dimenzije
osnovng sloga su 1,5x1,5m (80
kom.). Soklu izvesti od punog
drveta visine 14 cm, debljine 2,2
cm. Podlogu, cementnu košuljicu
očistiti,
i
parket
zalepiti
odgovarajućim lepkom, na hladno.
Sve dodirne spojnice ploča moraju
biti zatvorene. Između parketa i
zida ostaviti dilatacione razdelnice.
Postaviti pored zida hrastovu
profilisanu soklu, a sve prema
detalju. Sastave sokle gerovati i na
svakih 60
cm
mesinganim
šarafima pričvrstiti za zid. Parket i
soklu lakirati dva puta. Parket
izraditi po projektu, detaljima i
uputstvu projektanta. Sokla ulazi u
cenu. Obračun po m2 poda.
m2

236.46
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2

Izrada i montaža intarziranog
parketa lepljenjem za podlogu u
pratećim prostorima ,,balske,,
dvorane, sa gornjim slojem koji je
urađen od više vrsta plemenitog
drveta, suvog i ekstra kvaliteta, po
detaljima i uputstvu projektanta.
Dimenzije osnovng sloga su
1,0x1,0m (28 kom.). Soklu izvesti
od punog drveta visine 14 cm,
debljine
2,2
cm.
Podlogu,
cementnu košuljicu očistiti, i
parket
zalepiti odgovarajućim
lepkom, na hladno. Sve dodirne
spojnice
ploča
moraju
biti
zatvorene. Između parketa i zida
ostaviti dilatacione razdelnice.
Postaviti pored zida hrastovu
profilisanu soklu, a sve prema
detalju. Sastave sokle gerovati i na
svakih 60
cm
mesinganim
šarafima pričvrstiti za zid. Parket i
soklu lakirati dva puta. Parket
izraditi po projektu, detaljima i
uputstvu projektanta. Sokla ulazi u
cenu. Obračun po m2 poda.

3

Izrada i montaža intarziranog
parketa lepljenjem u crvenom
foajeu sa gornjim slojem koji je
urađen od više vrsta plemenitog
drveta, suvog i ekstra kvaliteta, po
detaljima i uputstvu projektanta.
Dimenzije osnovng sloga su
0,5x0,5m (207 kom.). Soklu izvesti
od punog drveta visine 15 cm,
debljine
2,2
cm.
Podlogu,
cementnu košuljicu očistiti, i
parket
zalepiti odgovarajućim
lepkom, na hladno. Sve dodirne
spojnice
ploča
moraju
biti
zatvorene. Između parketa i zida
ostaviti dilatacione razdelnice.
Postaviti pored zida hrastovu
profilisanu soklu, a sve prema
detalju. Sastave sokle gerovati i na
svakih 60
cm
mesinganim
šarafima pričvrstiti za zid. Parket i
soklu lakirati dva puta. Parket
izraditi po projektu, detaljima i
uputstvu projektanta. Sokla ulazi u
cenu. Obračun po m2 poda.

m2

84.93

m2

75.33
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4

Izrada i montaža hrastovog parketa
lepljenjem na galeriji ,,balske
dvorane,, suvog i ekstra kvaliteta,
po detaljima i uputstvu projektanta.
Soklu izvesti od punog drveta
visine 15 cm, debljine 2,2 cm.
Podlogu,
cementnu
košuljicu
očistiti,
i
parket
zalepiti
odgovarajućim lepkom, na hladno.
Sve dodirne spojnice ploča moraju
biti zatvorene. Između parketa i
zida ostaviti dilatacione razdelnice.
Postaviti pored zida hrastovu
profilisanu soklu, a sve prema
detalju. Sastave sokle gerovati i na
svakih 60
cm
mesinganim
šarafima pričvrstiti za zid. Parket i
soklu lakirati dva puta. Parket
izraditi po projektu, detaljima i
uputstvu projektanta. Sokla ulazi u
cenu. Obračun po m2 poda.
m2

62.34

UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI
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XII GIPSARSKI RADOVI
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove :
Kod svih pozicija cenom obuhvatiti kompletnu izradu i montažu, uključujući i nabavku materijala, sve transporte,
izradu i demontažu radnih skela kao i sav potreban glavni i pomoćni materijal i rad.
Izvodjač je obavezan izraditi modele na osnovu crteža, gde nema sačuvanih originala, konzervatorski nadzor
pismenim putem prima model, te se tek tada pristupa izradi kalupa.
Izvodjač je obavezan izraditi kalupe na osnovu crteža i sačuvanih originala, konzervatorski nadzor prima kalupe, te
se tek tada pristupa izlivanju, da bi se od strane nadzora uvek primao prvi odlivak, te se tek onda pristupa izlivanju
ostavlih ako ih ima više.
Izvođač je takođe obavezan dokazati da su dimenzije primenjenih profila u skladu sa crtežima, a eventualna
odstupanja u dozvoljenim granicama tolerancije. Gipsanu plastiku armirati, rabicirati i postaviti ankere za ugradnju.

Ovlašćeni nadzorni organ (stručni i konzervatorski) izvršit će prijem gipsanih elemenata sa aspekta dimenzija,
kvaliteta, materijalizacije.
R.br
1.

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Izrada modela od gline ili gipsa
prema projektu i uputstvima, izrada
kalupa, izlivanje i postavljanje
gipsane plastike ,,balske dvorane,,stope pilastra S1 ortogonalne
projekcije dim.cca 90x36 cm. Na
osnovu crteža uraditi uraditi kalup
od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Stope postaviti
i odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
sastave stope i podoge fino
obraditi. U ceni je nabavka
materijala, ankeri za montažu na
zid, ojačanjem – armiranjem prema
radioničkim nacrtima izrađenim od
strane izvođača (što ulazi u
jediničnu cenu), izradom kalupa –
šablona, transportom, Obračun po
kom.Konačan obračun prema
stvarno izvedenim količinama.

kom.

14.00

PRILOG 11
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Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske
dvorane,,polustope
pilastra S1 dim.cca 42x36 cm u
uglovima sale. Na osnovu crteža
uraditi uraditi kalup od gipsa. Sve
ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiu armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Stope postaviti
i odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
satave stope i podoge fino obraditi.
U ceni je nabavka materijala,
ankeri za montažu na zid,
ojačanjem – armiranjem prema
radioničkim nacrtima izrađenim od
strane izvođača (što ulazi u
jediničnu cenu), izradom kalupa –
šablona, transportom, Obračun po
kom.

3

Modelovanje kapitela na osnovu
crteža, izrada kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kapitela pilastra
K1 dim.cca 108x96 cm. Na osnovu
crteža uraditi uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šerlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Kapitele
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja, sastave kapitela i
podoge fino obraditi. Obračun po
kom.

Kom.

8.00

Kom.

14.00

PRILOG BROJ 10
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Izrada kalupa, uz prethodno
modelovanje , te izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- polukapitela
pilastra K1 dim.cca 50x96 cm. Na
osnovu crteža uraditi uraditi kalup
od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiu armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Stope postaviti
i odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
satave stope i podoge fino obraditi.
Obračun po kom.

5

Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kapitela pilastra
K2 dim.cca 32x36 cm u uglovima
sale. Na osnovu crteža uraditi
uraditi kalup od gipsa. Sve ivice i
površine moraju biti kvalitetno
obrađene, obrađene i premazane
šerlakom, tačno po detaljima
projektanta.
Gipsanu
plastiku
armirati, rabicirati, postaviti ankere
za ugradnju i izliti od gipsanog
maltera. Po završnom izlivanju i
sušenju sve površine po potrebi
fino obrusiti. Kapitele postaviti i
odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
sastave kapitela i podloge fino
obraditi. Obračun po kom.

kom.

8.00

kom.

20.00

PRILOG 12
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7

Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kapitela pilastra
K3 dim.cca 66x40 cm. Na osnovu
crteža uraditi uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiu armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Kapitele
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja, sastave kapitela i
podloge fino obraditi. Obračun po
kom.
kom.

4.00

m1

61.10

PRILOG 10A
Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- venca V1 dim.
visine 24cm, d= 2-18 cm. Na
osnovu crteža uraditi uraditi kalup
od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino
obrusiti. Venac
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja i sastave fino obraditi.
Obračun po m1.
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Izrada modela na osnovu crteža, te
izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- venca V2
dim.cca visine 64cm d= 4-12 cm.
Na osnovu crteža izraditi model, te
uraditi kalup od gipsa. Sve ivice i
površine moraju biti kvalitetno
obrađene, obrađene i premazane
šrlakom, tačno po detaljima
projektanta.
Gipsanu
plastiu
armirati, rabicirati, postaviti ankere
za ugradnju i izliti od gipsanog
maltera. Po završnom izlivanju i
sušenju sve površine po potrebi
fino obrusiti. Venac postaviti i
odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
sastave fino obraditi. Obračun po
m1

9

Izrada modela na osnovu crteža, te
izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- venca V3
dim.cca visine 100cm, d= 2-10
cm. Na osnovu crteža uraditi uraditi
kalup od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino
obrusiti. Venac
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja i sastave fino obraditi.
Obračun po m1.

m1

61.10

m1

61.10

PRILOG 10 B
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Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kaseta G3B
dim.cca 80x80 cm. Na osnovu
crteža uraditi uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Kasete
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja, sastave fino obraditi.
Obračun po kom.

11

Izrada modela na osnovu crteža, te
izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kaseta G3A
dim.cca 80x80 cm. Na osnovu
crteža uraditi uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Kasete
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja, sastave fino obraditi.
Obračun po kom.

12

Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kaseta G4
dim.cca 28x80 cm. Na osnovu
crteža uraditi uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Kasete
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja i sastave kasete i
podloge fino obraditi. Obračun po
kom.

kom.

22.00

kom.

20.00

kom.

22.00
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Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kaseta G3C
dim.cca 92x92 cm. Na osnovu
crteža uraditi uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Kasete
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja, sastave kasete i
podloge fino obraditi. Obračun po
kom.

14

Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- kaseta G1A
dim.cca 16x16 cm. Na osnovu
crteža uraditi uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završenom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Kasete
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja, sastave kasete i
podloge fino obraditi. Obračun po
kom.

15

Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje
gipsane
plastike
,,balske dvorane,,- prazna kaseta
G1 dim.cca 90-100x 16cm. Na
osnovu crteža uraditi uraditi kalup
od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šelakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od
gipsanog
maltera.
Po
završenom izlivanju i sušenju sve
površine po potrebi fino obrusiti.
Kasete postaviti i odgovarajućim
ankerima pričvrstiti za podlogu.
Otvore
ankerovanja,
sastave
kasete i podloge fino obraditi.
Obračun po kom.

kom.

6.00

kom.

36.00

kom.

40.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

123/515

16

17

Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje gipsane bordure G2
,,balske dvorane,, dim. širine 6cm.
Na osnovu crteža uraditi uraditi
kalup od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Borduru
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti za podlogu. Otvore
ankerovanja, satave bordure i
podloge fino obraditi. Obračun po
m1.
m1

58.00

m1

26.70

PRILOG 10 C
Izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje gipsane bordure venac 2-CF 6a crvenog foajea,
širine 12cm. Na osnovu crteža
uraditi i originala koji se čuvaju na
gradilištu uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Borduru
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti
za
podkonstrukciju.
Otvore ankerovanja, sastave fino
obraditi. Obračun po m1 zajedno
sa podkonstrukcijom.
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Izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje gipsane bordurevenac 2- CF 6b crvenog foajea,
širine 8cm. Na osnovu crteža i
originala koji se čuvaju na gradilištu
uraditi kalup od gipsa. Sve ivice i
površine moraju biti kvalitetno
obrađene, obrađene i premazane
šrlakom, tačno po detaljima
projektanta.
Gipsanu
plastiku
armirati, rabicirati, postaviti ankere
za ugradnju i izliti od gipsanog
maltera. Po završnom izlivanju i
sušenju sve površine po potrebi
fino obrusiti. Borduru postaviti i
odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za
podkonstrukciju.
Otvore
ankerovanja, sastave fino obraditi.
Obračun po m1 zajedno sa
podkonstrukcijom.

18

Izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje gipsane bordure venac 2-CF 6c crvenog foajea,
širine 8cm. Na osnovu crteža
uraditi uraditi kalup od gipsa. Sve
ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Borduru
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti
za
podkonstrukciju.
Otvore ankerovanja, sastave fino
obraditi. Obračun po m1 zajedno
sa podkonstrukcijom.

19

Izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje gipsane bordure venac 1-CF 6d,e,f crvenog foajea,
širine 18cm. Na osnovu crteža i
originala koji se čuvaju na gradilištu
uraditi kalup od gipsa. Sve ivice i
površine moraju biti kvalitetno
obrađene, obrađene i premazane
šerlakom, tačno po detaljima
projektanta.
Gipsanu
plastiku
armirati, rabicirati, postaviti ankere
za ugradnju i izliti od gipsanog
maltera. Po završnom izlivanju i
sušenju sve površine po potrebi
fino obrusiti. Bordure postaviti i
odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
sastave fino obraditi. Obračun po
m1.

m1

26.70

m1

26.70

m1

37.48
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21

22

Izrada
kalupa,
izlivanje
i
postavljanje gipsane girlande CF
crvenog foajea, visine 36 cm,
dužine širine 130cm. Na osnovu
crteža i originala koji se čuvaju na
gradilištu uraditi kalup od gipsa.
Sve ivice i površine moraju biti
kvalitetno obrađene, obrađene i
premazane šrlakom, tačno po
detaljima projektanta. Gipsanu
plastiku armirati, rabicirati, postaviti
ankere za ugradnju i izliti od
gipsanog maltera. Po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Girlande
postaviti i odgovarajućim ankerima
pričvrstiti
za
podkonstrukciju.
Otvore ankerovanja, sastave fino
obraditi. Obračun po kom..
kom.

21.00

m1

95.24

m1

95.24

PRILOG 13
Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje gipsane bordure u
stepeništu, visine 12 cm d-6 cm.
Na osnovu crteža uraditi uraditi
kalup od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Stope postaviti
i odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
sastave fino obraditi. Obračun po
m1..
Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje gipsane bordure u
stepeništu, visine 18 cm d-4 cm.
Na osnovu crteža uraditi uraditi
kalup od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Stope postaviti
i odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
sastave fino obraditi. Obračun po
m1..
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Izrada modela, kalupa, izlivanje i
postavljanje gipsane bordure u
ulaznom holu, visine 10 cm d-8
cm. Na osnovu crteža uraditi uraditi
kalup od gipsa. Sve ivice i površine
moraju biti kvalitetno obrađene,
obrađene i premazane šrlakom,
tačno po detaljima projektanta.
Gipsanu plastiku armirati, rabicirati,
postaviti ankere za ugradnju i izliti
od gipsanog maltera. po završnom
izlivanju i sušenju sve površine po
potrebi fino obrusiti. Stope postaviti
i odgovarajućim ankerima pričvrstiti
za podlogu. Otvore ankerovanja,
sastave fino obraditi. Obračun po
m1..
m1

43.47

UKUPNO GIPSARSKI RADOVI
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XIII KAMENOREZAČKI RADOVI
Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće uslove :
Cena sadrži sav rad i materijal koje daju,,Normativi i standardi rada u građevinarstvu,, kao i ,,Tehnički uslovi za
izvođenje završnih radova u građevinarstvuTU-VII,, pomoćni materijal, alat i ostale troškove i zaradu preduzeća.
Ovlašćeni nadzorni organ (stručni i konzervatorski) izvršit će prijem kamenova sa aspekta dimenzija, kvaliteta,
materijalizacije.
R.br
1

2

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka materijala i postavljanje
podnih ploča od mermera debljine
3cm, sa bordurama u dva ili tri
tona, a sve prema slogu i na
osnovu crteža. Kamen mora biti
jedar, bez naprslina ugradjen na
osnovu pismenog oodobrenja
projektanta.
Ploče
postaviti
lepljenjem, bez spojnica, na
cementnu košuljicu. U ceni
obuhvatiti sav potreban materijal i
rad. Obračun po m2. - ulazni hol
sa tri nijanse
(dimenzija 80 i
90x90x3 cm, sa bordurama 10 i
20x80x3
cm)
- stepenište sa dve nijanse
(dim.40x40x3 cm, bordure 40 i
70x40x3 cm ) - ulazni foaje sa tri
nijanse (dim. 20,40 i 80x40x3,
bordure 10 i 20x40x3 cm)
m2

674.02

m2

26.40

PRILOG BROJ 14, 14a, 14b
Nabavka materijala i postavljanje
sokle visine 15 cm od podnih ploča
od mermera, debljine 2 cm. Ploče
identične kao pod. Soklu postaviti
bez spojnica, lepljenjem na
omalterisani zid. Gornju ivicu sokle
obraditi prema detalju projektanta.
U ceni obuhvatiti sav potreban
materijal i rad. Obračun po m2.
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3

Nabavka materijala i oblaganje
stepenišnih gazišta i čela kružnog
stepeništa od armiranog betona,
poliranim mermernim pločama. Na
gazište postaviti ploče od jednog
komada debljine 3 cm, sa
zaobljenim prepustom od 3 cm, a
na čela postaviti mermer debljine 2
cm. Postavljanje u cementni
malter. Vrsta i boja mermera po
izboru projektanta. Na krajeve
gazišta uraditi protivklizne trake,
orebljavanjem ploča u širini od 3-4
cm, po detalju projektanta U ceni
obuhvatiti sav potreban materijal i
rad. Obračun po m2.

4

Nabavka materijala i postavljanje
orebljene sokle stepeništa. Sokla je
visine 10 cm, od podnih ploča, od
mermera, debljine 2 cm. Ploče
identične kao stepenici, odnosno
pod, geruju se. Soklu postaviti bez
spojnica,
lepljenjem
na
omalterisani zid. Gornju ivicu sokle
zaobliti, obraditi prema detalju
projektanta. U ceni obuhvatiti sav
potreban materijal i rad. Obračun
po m2.
ulazni foaje

5

Nabavka materijala, izrada i
oblaganje
stepenika
glavnog
stepeništa dimenzija 12,47x 31 cm,
dužine 280 cm, od jednog komada
mermera za čelo i jednog za
gazište, dok se sa bočnih strana
također oblaže u jednom komadu,
tako da se stekne utisak stepenika
iz jednog kamenog bloka. (Rosso
Verona, Rosso Asiago, identično ili
slično originalu). Postavlja se u
cementni malter na bet. stepenik.
Vrsta i boja kamena po izboru
projektanta. Kamen mora biti zdrav
i jedar, bez prslina. Obrada po
detaljima
projektanta,
sa
ispuštenim, zaobljenim gazišnim
delom po ugledu na postojeće
stepenike. Obračun po komadu, sa
svim materijalom i radom.

m2

93.60

m2

6.60

kom

54.00
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6

Nabavka materijala, izrada i
postavljanje stepenika od od
jednog komada mermera. (Rosso
Verona, Rosso Asiago, identično ili
slično originalu). Stepenici se
postavljaju na bočne krakove
glavnog
stepenište
prizemlja.
Dimenzije stepenika 12,48 x 31
cm, dužina 210 cm, debljina 3 cm.
Postavlja se u cementnom malteru
na bet.stepenik. Vrsta i boja
kamena po izboru projektanta.
Kamen mora biti zdrav i jedar, bez
prslina. Obrada po detaljima
projektanta,sa
ispuštenim,
zaobljenim gazišnim delom po
ugledu na postojeće stepenike.
Obračun po komadu, sa svim
materijalom i radom.

7

Nabavka materijala, izrada i
postavljanje podnih ploča od
mermera. (Rosso Verona, Rosso
Asiago, identično ili slično originalu
prema usvojenom uzorku od strane
projektanta)debljine 3cm na podest
glavnog stepeništa. Ploče postaviti
lepljenjem na cementnu košuljicu
bez spojnica. Obračun po m2, sa
svim materijalom i radom.

kom

44.00

m2

25.00

UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI
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XIV MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Opšti uslovi:
Gletovati u dva sloja, s tim da se svaki sloj šmirgla uz osvetljenje reflektorima. Prilikom gletovanja kod svih preloma
ravni na zidovima i plafonima , kod prozorskih uložina potrebno je ugraditi uglovnike. Kod izvođenja molereskofarbarskih radova, izbor boja treba da se vrši u dogovoru sa MZZSK Subotica i prema njihovim uputstvima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Sav
potreban materijal za spravljanje raznih boja, premaza i smesa mora biti dobrog kvaliteta, u svemu prema SRPS
standardima i dr. Obojene površine se ne smeju otirati, ljuštiti, i ne smeju se videti tragovi četke. Ton mora biti
ujednačen i po izboru MZZSK Subotica.Pri izboru tonova, napraviti probne tonove koje odobrava konzervatorski
nadzor te se tek tada pristupa molovanju.
R.br

Opis

J/m

1

Gletovanje i bojenje unutrašnjih
zidova
u
više
tonova
paropropusnom silikatnom bojom
prema crtežima (RAL 1001, 1013,
1014) dva puta do postizanja
ravnomerne i postojane boje. Pre
bojenja
zidove
izravnati
gletovanjem dok se ne dobije
potpuno glatka podloga. Pre
bojenja u saradnji sa projektantom
uraditi probne uzorke. Visina
zidova do 5.0m. Količina je data
bez razvijene površine venaca. U
ceni obuhvatiti sav potreban
materijal i rad. Obračun po m2.

2

Gletovanje i bojenje unutrašnjih
zidova
u
više
tonova
paropropusnom silikatnom bojom,
prema crtežima, dva puta do
postizanja ravnomerne i postojane
boje. Pre bojenja zidove izravnati
gletovanjem dok se ne dobije
potpuno glatka podloga. Pre
bojenja u saradnji sa projektantom
uraditi probne uzorke. Usled
složenosti enterijera uvedena su tri
osnovna (Ral 7032, 1015, 9001)
tona i tri podtona (Ral 1019, 9003,
7008). Visina zidova do 9.0m.
Količina je data bez razvijene
površine venaca. U ceni obuhvatiti
sav potreban materijal i rad.
Obračun po m2.

kol.

cena J/m bez PDV

m2

511.30

m2

2399.16

ukupno cena bez PDV
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3

Gletovanje i bojenje unutrašnjih
plafona, lukova i svodova u više
tonova paropropusnom silikatnom
bojom prema crtežima, dva puta do
postizanja ravnomerne i postojane
boje. Pre bojenja zidove izravnati
gletovanjem dok se ne dobije
potpuno glatka podloga. Pre
bojenja u saradnji sa projektantom
uraditi probne uzorke. Visina
plafona do 9.0m od poda. Količina
je data bez razvijene površine
venaca. U ceni obuhvatiti sav
potreban materijal i rad. Obračun
po m2.

4

Gletovanje i bojenje unutrašnjih
ravnih plafona u dva tona
paropropusnom silikatnom bojom
prema crtežima, dva puta do
postizanja ravnomerne i postojane
boje. Pre bojenja plafon izravnati
gletovanjem dok se ne dobije
potpuno glatka podloga. Pre
bojenja u saradnji sa projektantom
uraditi probne uzorke. Količina je
data bez razvijene površine
venaca. U ceni obuhvatiti sav
potreban materijal i rad. Obračun
po m2.

5

Dekorativno
molovanje
sa
oslikavanjem pojedinih motiva
ravnih plafona unutar gipsane
dekoracije
u
više
tonova
paropropusnom silikatnom bojom
prema crtežima, dva puta do
postizanja ravnomerne i postojane
boje. Pre bojenja plafon izravnati
gletovanjem dok se ne dobije
potpuno glatka podloga. Pre
bojenja u saradnji sa projektantom
uraditi probne uzorke. Plafon u
balskoj dvorani cine gipsani
elementi, kasete i bordure, a oni ce
se dopuniti oslikanim cvetnim
motivima i geometrijskom šarom,
tonirati i farbati u nijansama. U
vemu prema crtežu uprojektnoj
dokumentaciji . Količina je data
bez razvijene površine gipsane
dekoracije. U ceni obuhvatiti sav
potreban materijal i rad. Obračun
po m2.

m2

402.40

m2

338.37

m2

236.46

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
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ZBIRNA REKAPITULACIJA

I

UKUPNO PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

II

UKUPNO SNIMANJA, ISPITIVANJA I
DOKUMENTACIJA

III

UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA

IV
V

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI
RADOVI
VI UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
VII UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
VIII UKUPNO LIVAČKI RADOVI
IX UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
UKUPNO STOLARSKI RADOVI
X
XI UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI
XII UKUPNO GIPSARSKI RADOVI
XIII UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI
XIV UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

UKUPNO AG radovi - stari deo objekta

.
.
.
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PREDMER RADOVA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
A. UNUTRAŠNJI SANITARNI VODOVOD
R.br
A.1.

Opis

J/m

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, tarnsport i montaža troslojnih
aluminijumsko-plastičnih cevi sa spajanjem „Press“
spojnicama (debljina aluminijuma 0,5mm) kao
Geberit Mepla, za razvod sanitarne hladne i tople
vode u objektu. Stavka obuhvata sve potrebne
„Press“ spojne elemente izrađene iz PVDF-a
(spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni pričvrsni
materijal i materijal za vešanje.
Prilikom montaže vodovodne mreže voditi računa
da rozete ventila budu potpuno ravne sa površinom
zida. U ceni je uračunata termoizolacija svih cevi.
Prilikom pričvršćivanja cevovoda ostaviti dovoljan
broj kliznih i fiksnih tačaka kojima se preuzima
rastezanje cevi usled promene temperature.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno i kačenje cevi o
međuspratnu konstrukciju i pričvršćivanje na zid
(eventualna izrada nosača za cevi), svi potrebni
fitinzi, izolacija, ispitivanje celokupnog razvoda na
izdržljivost od 10 bari i dezinfekcija mreže. Cenom
je još i obuhvaćeno štemovanje i probijanje zidova i
međusprtanih konstrukcija, rupe veličine 5/5 cm 20/20 cm.

Obračun po m cevovoda.
DN 16
DN 20
DN 26
DN 32
A.2.

kol.

m
m
m
m

80
165
53
5

Nabavka, transport i ugradnja kugla ventila Mepla
sa rozetom i kapom. Ventili se ugrađuju kao
centralni ventil za sanitarne blokove i kuhinje.
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
fi 16
fi 20
fi 26

A.3.

kom
kom
kom

6
17
1

Nabavka, transport i montaža izlivničke ispusnice
sa crevnom spojkom potrebnog prečnika za
mogućnost ispuštanja vode iz vertikala za hladnu i
toplu vodu. Slavina je postavljena u dnu svake
vertikale i na glavnom opticajnom vodu u pumpnoj
stanici.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
fi 20
fi 26

kom
kom

2
2
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A.4.

Nabavka, transport i ugradnja ugaonih ventila sa
rozetom. Ventili se ugrađuju ispod umivaonika i
sudopera. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav
potreban rad i materijal. Obračun po komadu
ugrađenog ventila.
kom

42

Ukupno razvod sanitarne vode:
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B.UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
R.br
B.1.

Opis

J/m

m
m

ukupno cena bez PDV

32
50

Nabavka, transport i montaža kompletnog zidnog
požarnog hidranta. Hidrant kao proizvod
"Vatrosprem" - Beograd. Hidrant se sastoji od
standardne metalne zastakljene kutije ofarbane, sa
bravom. U ormariću su smešteni kotur sa trevira
crevom fi 50 mm i odgovarajućom mlaznicom
pričvršćenom na kraju creva. Drugi kraj creva je
pričvršćen na hidrant (holendreski ventil). Dovodna
vertikala je smeštena pored kutije hidranta. Na kraju
cevi je ugrađen kosi holender ventil sa točkom fi 50
mm, uračunat u cenu. U cenu je uračunato još i
ugrađivanje-nabavka tiple za zavrtnjeve i vešanje
hidranta kao i ugradnja hifranta u zid. Obračun po
kompletno montiranom i isprobanom hidrantu
(hidrant na zidu i u zidu).
kom

B.3.

cena J/m bez PDV

Nabavka, transport i montaža čelično pocinkovanih
vodovodnih cevi za razvod hidrantske mreže.
Obračun je obuhvatio: kaćenje cevi o međusprtanu
konstrukciju, pričvršćivanje na zid, potrebni fitinzi i
ispitivanje celokupnog razvoda na izdržljivost od 10
bara. Nakon završenog ispitivanja na pritisak izvršiti
dezinfekciju mreže.Cenom je obuhvaćeno i
štemovanje i probijanje zidova i međuspratne
konstrukcije, rupe 15/15 cm. Obračun po m
cevovoda.
fi 50 mm
fi 65 mm

B.2.

kol.

8

Termička zaštita vodovodnih cevi unutrašnje
hidrantske mreže. Zaštita se vrši "Armaflexom".
m
82
Obračun po m izolacije.
Ukupno hidrantska mreža:
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C. UNUTRAŠNJA KANALIZACIONA MREŽA
R.br
C.1.

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, transport i montaža kanalizacionih
debelozidnih polipropilenskih cevi sa mineralnim
punjenjem za zvučno izolovane vertikale i
horizontalne razvode sa naglavkom zajedno sa
fazonskim i revizionim komadima i materijalom za
spajanje. Projektom su predviđene Geberit Silent
PRO cevi. U cenu su uračunati svi potrebni radovi i
materijal za izradu cevovoda u horizontalnom i
vertikalnom razvodu. U cenu je uračunato još:
razmeravanje, montaža cevi, ankerisanje cevi
obujmicama, ispitivanje na nepropustljivost, kačenje
o međuspratnu konstrukciju, postavljanje i skidanje
skele. Štemovanje i probijanje zidova i
međuspratne konstrukcije i obrada prodora, rupe
od 10/10 cm, 20/20 cm, 30/30 i 35/35 cm. Naročitu
pažnju posvetiti ankerisanju lukova na prelazu
vertikale u horizontalu. Fazonski komadi na
prelazima vertikale u horizontalu su obavezno
zvučno izolovani (sa ojačanim rebrima). Posebnu
pažnju posvetiti spojevima cevi postavljenim u
horizontalnom razvodu u spuštenom plafonu.

Obračun po m gotovog cevovoda.

C.2.

DN 50

m

33.0

DN 75

m

18.0

DN 110

m

96.0

DN 160

m

19.0

Čišćenje postojećih liveno-gvozdenih cevi cevi
zajedno sa fazonskim i revizionim komadima.
Liveno-gvozdene cevi su postavljajene u temeljnoj
ploči. Čišćenje podrazumeva ispiranje, odčepljenje
kao i snimanje kamerom stanja postojećeg
cevovoda Postavljenu kanalizaciju ispitati na
pritisak i sačiniti zapisnik.
Obračun po m gotovog cevovoda.
DN 70

m

4.5

DN 100

m

17.0

DN 150

m

2.0

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

137/515

C.3.

C.4.

Nabavka, transport i montaža podnog slivnika sa
sifonom sa visinski podesivim ulivom i ukrasnom
rešetkom od hromnikla, sa zatvorenim ulazom 56
mm, visina vodenog stuba 70 mm. Slivnici sa
sifonom se montiraju u sanitarnim čvorovima. U
cenu je uračunat sav potreban rad i materijal na
montaži sifona. Obračun po komadu.
DN 50-vertikalni

kom

7.0

DN50 -horizontalni

kom

3.0

Nabavka, dopremanje i montaža kompenzatora DN
150. Kompenzator se ugrađuje na horizontali na
mestu prelaska iz starog u novi deo objekta.
Kompenzator je sa duplim mehovima i omogućuje
pomeranja u aksijalnom i tangencijalnom pravcu. U
jediničnu cenu ulazi nabavka, spojni materijal,
montaža i kontrola ugradnje. Obračun se vrši po
komadu.
Kompenzator DN 150

C.5.

C.6.

kom

1.0

Nabavka i montaža i puštanje u rad pumpe za
upotrebljene vode iz podruma. Kompaktno
postrojenje za prepumpavanje fekalne vode tipa
MULTILIFT MD 12.3.4 proizvod "Grundfos" ili
drugog proizvođača sa istim karakteristikama.
Uređaj ima sledeće karakteristike:
Q=1-13 l/s, H=8-2.5 m
Cenom je obuhvaćen sav rad, spojni i zaptivni
materijal i proba uređaja.
Obračun po kompletu montiranog i isprobanog
uređaja.
kom
1.0
Nabavka i montaža radionički obradjenih čeličnih
cevi sa prirubnicama Φ 88,9/5 mm koje služe za
potis upotrebljene vode iz pumpne stanice u
podrumu. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, dopremanje i montaža, uključujući i
prateću dokumentaciju, sertifikate, sav spojni i
zaptivni materijal potreban za montažu, nosači
cevovoda, kačenje o međuspratnu konstrukciju,
štemovanje i probijanje zidova (rupe 15/15 cm),
obrada prodora, štemovanje zida priključnog šahta,
obrada otvora i izrada priključka na šaht.
Obračun po m cevovoda.
m

12.0
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C.7.

Nabavka i montaža radionički obradjenih čeličnih
cevi sa prirubnicama Φ 35 koje služe za potis
upotrebljene vode iz sudopere šanka u podrumu.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
dopremanje i montaža, uključujući i prateću
dokumentaciju, sertifikate, sav spojni i zaptivni
materijal potreban za montažu, nosači cevovoda,
kačenje o međuspratnu konstrukciju, štemovanje i
probijanje zidova (rupe 15/15 cm), obrada prodora i
štemovanje zida
Obračun po m cevovoda.
m

C.8.

Nabavka, transport i montaža ventilacionih kapa
iznad krova na produžetku kanalizacionih
ventilacionih vertikala precnika fi100. Cev i kapa su
od sivog liva, a žica za zaštitnu mrežu je od
bakarne legure sa cinkom. Obračun po komadu.
kom

C.9.

6.0

2.0

Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi za
kondez kanalizaciju, zajedno sa fazonskim
komadima i materijalom za spajanje. Projektom su
predviđene PVC cevi i fazonski komadi. U cenu su
uračunati svi potrebni radovi i materijal za izradu
cevovoda u horizontalnom i vertikalnom razvodu. U
horizontalnom razvodu cevi se postavljaju u
spuštenom plafonu, a u vertikalnom razvodu u
daktovima za instalacije. U cenu je uračunato još:
razmeravanje, montaža cevi, ankerisanje cevi
obujmicama, ispitivanje na nepropustljivost, zaštita
cevi izolacijom protiv orošavanja- Izoflexom , sa
kačenje za zidove, postavljanje i skidanje skele.
Štemovanje i probijanje zidova i međuspratne
konstrukcije i obrada prodora, 10/10 cm. Na mestu
priključka fen-koila lukom i pravom cevi priključak
izvući 10 cm iznad poda.Posebnu pažnju posvetiti
spojevima cevi postavljenim u horizontalnom
razvodu u spuštenom plafonu. Kod PVC cevi
spojeve obavezno zaliti silikonom.

Obračun po m cevovoda.
DN 50

m

45.0
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C.10.

Probijanje otvora kroz postojeći AB zid širine 2035cm i kroz zidani zid za prolaz instalacija
kanalizacije iz starog u novi deo objekta. Ukupna
max debljina zida 115cm
Obračun po kom.
DN 100
Obračun po komadu.
m

3.0

Ukupno unutrašnja kanalizaciona mreža:
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D. SANITARNI UGRADNI ELEMENTI
R.br
D.1.

Opis

J/m

ukupno cena bez PDV

5

Nabavka, transport i montaža Geberit Duofix UP320
sanitarni montažnog elementa za konzolnu WC
šolju sa ugradbenim vodokotlićem sa
dvokoličinskom tehnikom ispiranja I i tipkom tip
Samba, priključkom sa ugaonim ventilom,
odvodom, svom pratećom opremom i tipkom za
dvokoličinsko čeono aktiviranje.
Obračun po kompletu ugrađenog elementa.
kom.

D.3.

cena J/m bez PDV

Nabavka, transport i montaža kompletnog Geberit
Duofix montažni element za umivaonik. Montažni
elementi za umivaonike su predviđeni samo za
umivaonike koji su samostojeći tj oslanjaju se na
zid.
Obračun po kompletu ugrađenog elementa.
kom

D.2.

kol.

11

Nabavka, transport i montaža Geberit Duofix Sigma
sanitarni montažni element za pisoar (univrzalni),
sa ugrađenim priključkom za vodu, ugaonim
ventilom, odvodnim kolenom, priključnom
garniturom za odvod komplet sa sifonom,sa
prikljuckom na IC elektronikaom sa napajanjem za
ispiranje pisoara, pričvrsni elemneti i materijal, vijci i
ostala oprema. Obračun po kompletu ugrađenog
elementa.
kom

6
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D.4.

Nabavka, prenos i montaža kompletnog montažnog
instalacijskog elementa za osobe s posebnim
potrebama, za WC školjku visine ugradnje 112 cm
s niskošumnim ugradnim vodokotlićem (Geberit
art.111.375). Instalacijski element samonosiv za
ugradnju u suvomontažnu predzidnu konstrukciju
obloženu gipskartonskim pločama, komplet s
integrisanim ugaonim ventilom priključka vode ½",
niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom
d90/110 mm sa zvučno izolovanom obujmicom,
spojnim komadom za WC školjku sa zaptivnim
manžetnama i setom zvučne izolacije i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima
proizvođača.
Stavka obuhvata Geberit dvokoličinsku tipku za
aktiviranje.
Obračun po kompletu ugrađenog elementa.
kpl.

D.5.

Nabavka, prenos i montaža kompletnog instalacionog
elementa za umivaonika za osobe s posebnim potrebama.
-montažnog instalacijskog elementa za umivaonik sa
stojećom armaturom, visine ugradnje 112 cm (Geberit art
111.480). Instalacijski element samonosiv za ugradnju u
suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu
gipskartonskim pločama, komplet sa skrivenim ugradnim
sifonom d50 mm, pločom s armaturnim priključcima ½" s
uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje
keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim
materijalom;
-2 ugaona ventila DN15, spojena na dovod vode.
Obračun po kompletu ugrađenog elementa.

kpl.
D.6.

4

4

Nabavka, transport i ugradnja revizionih vratanaca
od poniklovanog lima veličine prema ugrađenim
keramičkim pločicama.Postavljaju se na mestima
revizija kanalizacije u u zidu
Obračun po komadu.
kom.

5

Ukupno sanitrani uređaji:
.
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ZBIRNA REKAPITULACIJA
A
B

Ukupno razvod sanitarne vode:
Ukupno hidrantska mreža:
Ukupno unutrašnja kanalizaciona mreža:

C
D

Ukupno sanitrani uređaji::
UKUPNO HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

.
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PREDMER RADOVA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

NAPOMENA:
SVA OPREMA I MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRANA, NOVA I KVALITETNA OD RENOMIRANIH
PROIZVOĐAČA. PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE PROIZVOĐAČA I TAČAN TIP OPREME.
A. NAPAJANJE
R.br
A.1

A.2

Opis

Isporuka i polaganje napojnih
kablova iz ormana GRO-A za
ostale podrazvodne ormane u
zaštićenom delu i za određene
potrošače u podrumu zaštićenog
dela. Kablove polagati na unapred
montirani regal i na zid ispod
maltera.
N2XH 5x6 ( RO-KL1/2)
NHXHX FE180/E90 5x2,5 (ROKL1/2G)
Komplet materijal i rad

A.4

A.5

A.6

A.7

kol.

cena J/m bez PDV

m

110

m

80

m

25

m

25

paušal

1

paušal

1

Komplet materijal i rad

paušal

1

Trajno označavanje sa graviranim
pločicama postojećih i
novomontiranih razvodnih ormana i
opreme u ormanima prema
projektu.
Komplet materijal i rad

paušal

1

ukupno cena bez PDV

Isporuka i polaganje napojnih
kablova za fekalnu pumpu. Kabel
položiti na unapred montirani regal.
NHXHX FE180/E90 5x2,5
Komplet materijal i rad

A.3

J/m

Isporuka i polaganje napojnih
kablova za lift. Kabel položiti na
unapred montirani regal.
NHXHX FE180/E90 5x10
Komplet materijal i rad
Ispitivanje položenih kablova,
merenje otpora izolacije i kontrole
neprekidnosti faznog, zaštitnog
provodnika. Označavanje kablova.

Sitan nepredviđeni materijal i rad
uz priloženu specifikaciju i
kalkulaciju

Ispitivanje, pronalaženje i
jednoznačno trajno označavanje
svih postojećih i novopoloženih
energetskih i signalnih kablova sa
graviranim pločicama

Ukupno napajanje
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B. ELEKTRO INSTALACIJE
R.br
B.1

Opis

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

kom

38

kom

6

kom

485

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 3x2,5mm2 za sušače ruku.
Provodnici se polažu na regalu i na
obujmicama po zidovima. Kablove
položiti pre zidanja dekorativnih
svodova i plafona u suterenu. U
slučajevima kada se vodovi polažu
u masivne AB ploče.pre
betoniranja treba postaviti cevnu
instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Prosečna
dužina je 15m.

Komplet materijal i rad
B.3

kol.

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 5,4 i 3x1,5mm2 za
umivaonike i pisoare sa senzorom.
Provodnici se polažu na regalu i na
obujmicama po zidovima. Kablove
položiti pre zidanja dekorativnih
svodova i plafona u suterenu. U
slučajevima kada se vodovi polažu
u masivne AB ploče.pre
betoniranja treba postaviti cevnu
instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Prosečna
dužina je 12m.

Komplet materijal i rad
B.2

J/m

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika N2XH 5,4 i 3x1,5mm2
za napajanje sijaličnih mesta
opšte, dekorativne i panik rasvete i
IC senzora za rasvetu i za
prekidače. Pozicija obuhvata i
potrebne provodnike i pomoćni
materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.

Komplet materijal i rad
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B.4

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika N2XH 3x2,5mm2 za
jednofazne utičnice, bojlere i
sušilice. Pozicija obuhvata i
potrebne provodnike i pomoćni
materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.
Komplet materijal i rad

B.5

B.7

B.8

198

kom

9

kg

140

paušal

1

paušal

1

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika N2XH 5x2,5mm2 za
trofazne utičnice.Pozicija obuhvata
i potrebne provodnike i pomoćni
materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.

Komplet materijal i rad
B.6

kom

Isporuka zaptivne mase PALMALS (za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
zona i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa ode strane prodora
sa atstom za svaki prodor
pojedinačno. Obračun po kg
potrošene mase. Komplet
materijal i rad.

Ispitivanje i puštanje instalacije u
rad sa merenjem otpora
uzemljenja, otpora petlje i kontrole
neprekidnosti zašt. provodnika sa
izdavanjem atesta.

Sitan nepredviđeni materijal i rad
uz priloženu specifikaciju i
kalkulaciju

Ukupno elektro instalacije
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C. INSTALACIJA STRUKTURNE MREŽE
R.br
C.1

C.2

C.3

C.4

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Isporuka i polaganje optičkog kabla
1x6 vlakna, G50/125, multimode,
za spajanje novog REK ormana sa
postojeće RACK-1 ormana na
objektu. Opto kabbel se vode na
unapred montiranim regalima po
definisanoj trasi iz projekta. Koristiti
samo konfekcione kablove.
Komplet materijal i rad.
kabel se polaže do izlaska iz
starog dela sa rezervom za buduće
povezivanje sa RACK1 u novom
delu. Rezervu kabla adekvatno
zaštititi.

m

120

kom

0

kom

23

m

50

Isporuka i montaža sa
povezivanjem u postojeći REC-1
orman optički panel, 6 portni SC
spicebox + FO patchpanel,
mono/multimodni SC-SC adapteri
za spajanje sa novom opto kablom.
Komplet materijal i rad.

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika F/UTP kabla
2(2x4x0,57)Cat 6 do lokalnih
utičnica SKS razvoda. Pozicija
obuhvata i potrebne provodnike i
pomoćni materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.

Isporuka i polaganje PVC cevi u
zidu provodnika P/F 1x16mm2 za
ekvipotencijalizaciju od mernog
spoja do RACK-3 ormana sa
povezivanjem. Komplet materijal i
rad
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C.5

C.6

C.7

Ispitivanje i atestiranje instalacije.
Izvršiti potrebna merenja i
ispitivanja posebno za optiku i
posebno za bakar koji su
predviđeni standardima za ovu
vrstu instalacije. Izmerene
vrednosti prikazati u Sužbenom
izveštaju atestiranja pasivne
instalacije. .
paušal

1

paušal

1

paušal

1

Označavanje i dokumentacija
izvedenog stanja kablova, patch
panela, priključnice, priključke, za
patch panelima, itd. treba označiti i
obeležiti prema metodologiji koju
zahteva Investitor. Raspored
elemenata i oznake uneti u
dokumentaciju izvedenog stanja
strukturne mreže

Sitan nepredviđeni materijal i rad
uz priloženu specifikaciju i
kalkulaciju

Ukupno instalacija strukturne mreže
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D. INSTALACIJA VIDEO NADZORA
R.br
D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika N2XH 3x1,5mm2 za
napajanje video kamera. Pozicija
obuhvata i potrebne provodnike i
pomoćni materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.

kom

16

kom

16

kom

2

paušal

1

paušal

1

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika RG 59/BU halogen free
izvedba - za video signal sa video
kamere. Pozicija obuhvata i
potrebne provodnike i pomoćni
materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika J-H(St)H 2x2x0,8
halogen free izvedba - za kontrolu
DOME video kamere. Pozicija
obuhvata i potrebne provodnike i
pomoćni materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.

Ispitivanje položenih kablova,
merenjem otpora izolacije i
kontrole neprekidnosti faznog
zaštitnog provodnika.

Sitan nepredviđeni materijal i rad
uz priloženu specifikaciju i
kalkulaciju

Ukupno instalacija video nadzora

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

149/515

E. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
R.br
E.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-KL1 u
podkrovlju prema grafičkoj
dokumentaciji za napajanje klima
sistema i PP klapni. Orman se
izrađuje od plastificiranog lima
dim.(800+400)x2000x200mm. IP
55. Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja.
Kompletno sa sledećom
ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
tropolna
automatska
sklopka
40/25.In=160A, Icu=22kA, 400V
automatski osigurači 2A-25A
gljivasti taster nužni stop
signalna svetiljka 230VAC c/z
motorna zašt. sklopka16/0,63-1,0A

kom
kom
kom
kom

1
15
1
5

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom
kom
kom
kom

1
4
1
2

kom

1

kom

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
16
5
10
1

motorna zašt. sklopka16/1-1,6A
motorna zašt. sklopka16/2,5-4A
motoirna zašt. sklopka16/4-6,3A
motorna zašt. sklopka16/6,3-10A
motorna zašt. sklopka16/10-16A
LC-1 D25 24V
odvojeni trafo 230/24V, 100 VA
odvojeni trafo 230/24V, 250 VA
priključnica šuko If OG, 230V, 16A
priključnica
šuko
IIIf
OG,
400/230V, 16A
pertinaks ploče, Cu sabirnice,
redne stezaljke, uvodnice, sitan
vezni materijal, oznake. Komplet
materijal i rad
GENERATORSKI DEO
teretni prekidač G 16-10-U
automatski osigurači 2A-25A
prekidač G 16-51-U
LC-1 K06 10 M7 230/50
odvojeni trafo 230/24V, 250 VA
UPRAVLJAČKI DEO
isporuka i povezivanje elemenata
modularnog sistema automatizacije
za klime komore i za PP klapne u
sistemu klimatizacije KL1 i KL2
proizvođača SAUTER ili sl.
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modul EY AS225
modul EY FM164
modul EY FM174
modul EY FM170
modul EY 270
LC-1 D12 12V
pomoćni rele 230/5
signalna svetiljka 230VAC c/z
pertinaks ploče, Cu sabirnice,
redne stezaljke, uvodnice, sitan
vezni materijal, oznake. Komplet
materijal i rad
Komplet materijal i rad
E.2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
4
6
3
4
4
12
4

kpl
kpl

1
1

kom
kom
kom
kom

1
12
1
5

kom

1

kom

1

kom

1

kom
kom
kom
kom
kom

2
2
2
1
2

kom

1

kom

1

kom

1

kpl

1

kom
kom
kom

1
16
5

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-KL2 u
podkrovlju prema grafičkoj
dokumentaciji za napajanje klima
sistema i PP klapni. Orman se
izrađuje od plastificiranog lima
dim.(800+400)x2000x200mm. IP
55. Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja.
Kompletno sa sledećom
ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
tropolna automatska sklopka 40/25
sa
naponskim
okidačem
230/50.In=160A, Icu=22kA, 400V
automatski osigurači 2A-25A
gljivasti taster nužni stop
signalna svetiljka 230VAC c/z
motorna zašt. sklopka16/0,63-1,0A
motorna zašt. sklopka16/1-1,6A
motorna zašt. sklopka16/2,5-4A
motorna zašt. sklopka16/6,3-10A
LC-1 D25 24VDC
LC-1 D09 24VDC
odvojeni trafo 230/24V, 100 VA
odvojeni trafo 230/24V, 250 VA
priključnica šuko If OG, 230V, 16A
priključnica
šuko
IIIf
OG,
400/230V, 16A
priključnica šuko If OG, 24V, 16A
pertinaks ploče, Cu sabirnice,
redne stezaljke, uvodnice, sitan
vezni materijal, oznake. Komplet
materijal i rad
GENERATORSKI DEO
teretni prekidač G 16-10-U
automatski osigurači 2A-25A
prekidač G 16-51-U
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E.3

LC-1 K06 10 M7 230/50
UPRAVLJAČKI DEO
isporuka i povezivanje elemenata
modularnog sistema automatizacije
za klime komore i za PP klapne u
sistemu klimatizacije KL1 i KL2
proizvođača SAUTER ili sl.

kom

2

modul EY AS225
modul EY FM164
modul EY FM174
modul EY FM170
modul EY 270
LC-1 D12 12V
pomoćni rele 230/5
signalna svetiljka 230VAC c/z
pertinaks ploče, Cu sabirnice,
redne stezaljke, uvodnice, sitan
vezni materijal, oznake. Komplet
materijal i rad
montaža i povezivanje (bez
isporuke) upravljačkih uređaja.
Isporuka je u sklopu mašinske
opreme
Komplet materijal i rad

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
2
4
1
2
4
12
4

kpl

1

kpl

1

kom

17

kom

2

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika N2XH 3x1,5mm2 za
napajanje ventilatorskih
konvektera, fan coli uređaja,
kanalskih ventilatora u sanitarijama
i u kuhinjama, unutrašnje jedinice
toplotnih pumpi u režijama. Pozicija
obuhvata i potrebne provodnike i
pomoćni materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika

Komplet materijal i rad
E.4

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 3x2,5mm2 za napajanje
vanjske jedinice toplotnih pumpiu u
režijama. Provodnici se polažu na
regalu i na obujmicama po
zidovima. Kablove položiti prije
zidanja dekoretivnih svodova i
plafona u suterenu. U slučajevima
kada se vodovi polažu u masivne
AB ploče.pre betoniranja treba
postaviti cevnu instalaciju sa svim
kutijama i gibljivim cevima zajedno.
Prosečna dužina je 25m.

Komplet materijal i rad
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E.5

Isporuka i polaganje provodnika JH(St)H 2x2x0,8 za spajanje
regulatora temperature na
ventilacione konvektore.
Provodnici se polažu na regalu i na
obujmicama po zidovima. Kablove
položiti prije zidanja dekorativnih
svodova i plafona u suterenu.
prosečna dužina je 12 m. Komplet
materijal i rad.

E.6

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 5x2,5mm2 za napajanje
vazdušne zavese u ulaznom holu
prizemlja. Provodnici se polažu na
regalu i na obujmicama po
zidovima. Kablove položiti prije
zidanja dekoretivnih svodova i
plafona u suterenu. Napajanje je iz
ormana RO-A1.
Komplet materijal i rad

E.7

4

m

50

m
m
m
m
m
m
m

100
45
330
550
550
280
400

m

90

m

70

m

30

m

500

Isporuka i polaganje delom na
regale a delom u zaštitne cevi i na
obujmice i delom na zid i podu
vodove od ormana do pojedinih
potrošača, aktuatora, senzora,
kontrolera. Prije polaganja kablova
kontrolisati stvarnu dužinu i
adresiranje kabla. (stezaljke u
ormanu i elementi u polju)
Komplet materijal i rad.
N2XH 4x2,5
N2XH 2x1,5
N2XH 3x1,5
N2XH 4x1,5
N2XH 7x1,5
J-H(St)H 2x2x0,8mm
J-H(St)H 4x2x0,8mm

E.8

kom

Isporuka i montaža pocinkovanih
regala sa poklopcem i sa spojnim i
montažnim materijalom, sve sa
poklopcima za regale
PNK 100, komplet materijal i rad
PNK 200, komplet materijal i rad
PNK 400, komplet materijal i rad

E.9

Isporuka i postavljanje PVC
gibljivih cevi i PVC kanalica raznih
dimenzija za vođenje i zaštitu
instalacija . Komplet materijal i rad.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

153/515

E.10

E.11

Isporuka i polaganje provodnika
NHXHX FE 180 E90 7x1,5mm2 za
PP klapne. Provodnici se polažu
delom na regalu i na zidovima na
obujmice. U slučajevima kada se
vodovi polažu u masivne AB
ploče.pre betoniranja treba
postaviti cevnu instalaciju sa svim
kutijama i gibljivim cevima zajedno.
Komplet materijal i rad

m

35

m

90

paušal

1

Isporuka i polaganje provodnika za
izjednačavanje potencijala u
objektu. Provodnik treba spojiti na
glavni provodnik za
izjednačavanje potencijala. Polaže
se delom na regalu i na
zidovima. Izvesti izjednačavanje
potencijala šina za lift, povezati
gornji i donji kraj. Izvesti
izjednačavanje potencijala i
opreme za klimatizaciju. Orman,
regale,metalne kanale i cevi sve
povezati na glavni provodnik za
izjednačavanje potencijala. Koristiti
standardizovanu opremu za
spojeve i izvesti ih prema pravilima
struke. Kompletno sa montažnom
materijalom

N2XH 1x16
E.13

930

Isporuka i polaganje provodnika za
izjednačavanje potencijala u
objektu. Provodnik treba spojiti na
PEN šinu GRO-A ormana i služi
kao glavna šina za izjednačavanje
potencijala. Provodnici se polaže
delom na regalu i na zidovima. U
slučajevima kada se vodovi polažu
u masivne AB ploče.pre
betoniranja treba postaviti cevnu
instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Komplet
materijal i rad

N2XH 1x50
E.12

m

Povezivanje spojeva na kanalima i
cevovodima Cu 6mm2 ili
obeleženim šarafima sa
zupčastom podloškom. komplet
materijal i rad.
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E.14

E.15

E.16

E.17

E.18

Povezivanje metalnih stubova i
okvira vrata na uzemljivač i
kompletna ekvipotencializacija
mašinske prostorije sa
potrebnimmontažnim materijalom i
priborom. komplet materijal i rad.
paušal

1

paušal

1

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Obeleživanje mesta za postavljenje
perifernih elemenata automatike u
polju (senzor, davači, izvršni
elementi itd.) pre postavljanje
kablova.Kontrola položenih i
adresiranih kablova po tipu i trasi.
Komplet materijal i rad.

Parametriranje i baždarenje sa
funkcionalni testom pojedinih
elemenata automatike u polju.
Komplet materijal i rad.

Ispitivanje instalacije sa merenjem
otpora uzemljenja, otpora petlje i
kontrole neprekidnosti zašt.
provodnika sa izdavanjem atesta.

Sitan nepredviđeni materijal i rad
uz priloženu specifikaciju i
kalkulaciju

Ukupno instalacija klimatizacije
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F. INSTALACIJA DOJAVE POŽARA
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

F.1

Premeštanje odnosno precizno
pozicioniranje prema projektu
enterijera prethodno položenih
provodnika za dojavu požara za
automatske i ručne javljače,
paralelne indikatore. Pozicija
obuhvata i potrebne provodnike i
pomoćni materijal za eventualno
nastavljanje položenih provodnika.
kom

119

paušal

1

paušal

1

F.2

Ispitivanje instalacije, pribavljanje
svih potrebnih atesta i dozvola.
F.3

Sitan nepredviđeni materijal i rad
uz priloženu specifikaciju i
kalkulaciju

Ukupno instalacija dojave požara
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G. INSTALACIJA STRUKTURNE MREŽE - priključak na TK mrežu
R.br
G.1

G.2

G.3

G.4

G.5

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Isporuka materijala i izrada
zidanog ptt šahta unutrašnjih
dimenzija 1,8x1,5x1,8 m sa
poklopcem za laki saobraćaj.
Pozicija onbuhvata sve potrebne
građevinske i zemljane radove.
Komplet materijal i rad.
kom

1

kom

1

m

15

m

15

paušal

1

Isporuka i montaža izvodnog ptt
ormarića ITO-L IV sa rastavnim
crone reglatama na mestu prem
aprojektu za novi deo.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje PVC cevi
Ø110mm od šahta do izvodnog
ormana. Poz obuhvata i zemljane
radove.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje PVC cevi
Ø40mm od šahta do izvodnog
ormana. Poz obuhvata i zemljane
radove.
Komplet materijal i rad.

Sitan nepredviđeni materijal i rad
uz priloženu specifikaciju i
kalkulaciju

Ukupno priključak na TK mrežu

.
.
.
ZBIRNA REKAPITULACIJA
A
B
C
D
E
F
G

Ukupno napajanje
Ukupno elektro instalacije
Ukupno instalacija strukturne mreže
Ukupno instalacija video nadzora
Ukupno , instalacija klimatizacije
Ukupno instalacija dojave pžara
Ukupno priključak na TK mrežu
UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE
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PREDMER RADOVA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
NAPOMENE:
Izvođač radova ima obavezu da prilikom izrade ponude stekne celokupan uvid u radove uvidom u projektnu
dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do nepredviđenih naknadnih radova.
Izvođač radova je ima obavezu da uoči i ukaže na bilo kakve eventualne propuste u projektnoj dokumentaciji,
kao i na bilo kakve izmene koje na gradilištu nastanu u toku izvođenja radova, a koje stvaraju potrebu za
određenim izmenama na instalacijama.
U slučaju da postoje netačnosti u projektnoj dokumentaciji ili predmeru ili teškoće u realizaciji projekta
izvođač je uočene probleme dužan odmah predočiti nadzornom organu ili projektantu, jer će u suprotnom
izmijene pasti na njegov teret
Povezivanje svih uređaja predviđenih ovim projektom energetskim i signalnim kablovima sa izvorom
električnog napajanja i komandnim ormanima su obeveza izvođača elektro radova.

Za svaku izmjenu projekta je potrebno obezbediti saglasnost projektanta.
Izvođač radova obezbeđuje kompletnu logistiku na gradilištu, koja uključuje, ali se ne ograničava samo na
kancelariju, magacine, toalet i priključke vode i električne energije, pri čemu je potrebno obratiti posebnu
pažnju na mere zaštite na radu.
Izvođač je obavezan da obezbedi probni rad svih instalacija pod punim opterećenjem u trajanju od najmanje
24 sata dnevno u trajanju od 4 nedelje, tokom kojeg perioda treba da budu izvršena sva finalna podešavanjai
balansiranja, kao I obuka osoblje korisnika.Svi troškovi energije tokom ovog perioda (prirodni gas, električna
energija, voda, gorivo, sredstva z apodmazivanje i sl.) će biti deo ugovora. Nakon probnog rada sve delove
koji su bili izloženi trošenju i habanju (na primer filteri) je potrebno zameniti, a sve hvatače nečistoće očistiti.
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I. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE-VAZDUŠNI DEO
R.br

1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža klima-komore u spratnoj
izvedbi za sistem klimatizacije K1. Zajedno sa
klima komorom se isporučuju antivibracione
podloške i upravljački orman sa opremom
opisanom u elektro projektu. Klima komora je
modularne konstrukcije, pri čemu se svaka
sekcija komore sastoji od samonosivog rama
izrađenog od ekstrudiranih aluminijumskih
profila sa žljebovima za zaptivače i zaobljenim
ivicama i obloge od termoizolovanih panela.
Zidovi komore izrađeni od termoizolovanih
panela sa oblogom od pocinkovanog čeličnog
lima i ispunom od negorive kamene vune
debljine 50mm (klasa A1 prema DIN 4102).
Ivice panela su oborene pod uglom od 90
stepeni i sa nosećom konstrukcijom se
spajaju namenskim veznim elementima koji
se užljebljuju u samu konstrukciju, čime je
omogućeno nepropusno zaptivanje bez
upotrebe vijčanih ili zakivnih veza. Reviziona
vrata su iste konstrukcije kao paneli i
snabdevena su kvalitetnim šarkama i
ručkama koje u sekcijama koje su pod
nadpritiskom onemogućavaju iznenadno
otvaranje u toku rada.

Važi za sve komore:
Debljina panela: 50 mm
Gustina izolacije: 50 kg/m³
Mehanička stabilnost: klasa D2 (prEN 1886)
Nepropusnost kućišta: klasa L2 (prEN 1886)
Koeficijent prolaza toplote: klasa T3 (prEN 1886)
Prigušenje buke kućišta:33 dB(A) EN1886-98
Proizvođač:''Ciat'' ili slično
Tip:Airtech
Veličina:50
Komora se unosi u delovima i
spaja na mestu ugradnje
Opsluživanje sa desne strane
gledano u pravcu strujanja
Sastav komore:
Sekcija pločastog rekuperatora
sa obilaznim vodom i grubim
filterom
Zimski režim
Efikasnost:60,6%
Parametri dovodonog vazduha na
ulazu:-18 C / 85% RH
parametri dovodnog vazduha na
izlazu:-5 C / 12% RH
Parametri odvodnog vazduha na
ulazu:20 C / 40% RH
Letnji režim:
Efikasnost:55,8%
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Parametri dovodonog vazduha na
ulazu:35 C / 35% RH
parametri dovodnog vazduha na
izlazu:29 C / 48% RH
Parametri odvodnog vazduha na
ulazu:26 C / 50% RH
Sekcija vodenog grejača sa
termostatom mraza izrađena od
bakra sa orebrenjem od
aluminjuma i nosećim ramom od
pocinkovanog čeličnog lima, koji se
izvlači iz komore preko kliznih šina
na dnu i krovu komore i poseduje
gumene zaptivače na mestu
prodora hidrauličkih priključaka
kroz zid klima komore.

Grejni fluid: voda 70% + glikol 30%
Temperaturni režim grejnog
fluida:70/50 C
Parametri vazduha na ulazu:0 C /
20 RH
Parametri vazduha na izlazu:22 C /
4% RH
Grejni kapacitet: 28 kW
Protok grejnog fluida:1,3 m3/h
Pad pritiska grejnog fluida:11,9
kPa
Sekcija vodenog hladnjaka sa
eliminatorom kapljica i posudom
za skupljanje kondenzata sa
sifonom izrađena od bakra sa
orebrenjem od aluminjuma i
nosećim ramom od pocinkovanog
čeličnog lima, koji se izvlači iz
komore preko kliznih šina na dnu i
krovu komore i poseduje gumene
zaptivače na mestu prodora
hidrauličkih priključaka kroz zid
klima komore.

Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim rashladnog
fluida:7/12 C
Parametri vazduha na ulazu:30 C /
48% RH
Parametri vazduha na izlazu:19 C /
49% RH
Rashladni kapacitet: 15 kW
Protok rashladnog fluida: 2,8 m3/h
Pad pritiska rashladnog fluida:18
kPa
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Sekcija potisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.

Protok vazduha:3.800 m3/h
Potreban eksterni napor: 450 Pa

Motor: 380V, 2,2 kW
Sekcija potisnog prigušivača
buke dužine 1.400 mm sa kulisama
sa ispunom od negorivog visoko
apsorpcionog materijala i ramom
od pocinkovanog čelika

Sekcija odsisnog prigušivača
buke dužine 1.100 mm sa kulisama
sa ispunom od negorivog visoko
apsorpcionog materijala i ramom
od pocinkovanog čelika

Sekcija odsisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.

Protok vazduha:3.800 m3/h
Potreban eksterni napor: 400 Pa

Motor: 380V, 1,5 kW
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Zaporni damperi sa motornim
pogonom i suprotnosmernim
aerodinamički oblikovanim
žaluzinama izrađenim od
ekstrudiranog alumijuma sa
zaptivačima i ramom od
ekstrudiranih alumijumskih profila
sa prirubnicom širine30 mm,
ispitan prema DIN 1946 deo 4 sa
pogonom žaluzina preko plastičnih
zupčanika zaštićenih od unutrašnje
ispoljašnje prašine
Dužina komore:4.380mm
Širina komore: 875mm
Visina komore:1,930mm
Težina komore:810 kg
Spektar zvučnog pritiska na usisu
iz klimatizovanog prostora:
63 Hz: 71 dB
125 Hz: 64 dB
250 Hz: 59 dB
500 Hz: 35 dB
1000 Hz: 27 dB
2000 Hz:29 dB
4000 Hz: 40 dB
Spektar zvučnog pritiska na potisu
u klimatizovani prostor:
63 Hz: 66 dB
125 Hz: 62 dB
250 Hz: 49 dB
500 Hz: 35 dB
1000 Hz: 33 dB
2000 Hz:35 dB
4000 Hz: 36 dB
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Nabavka i montaža klima-komore u spratnoj
izvedbi za sistem klimatizacije K2. Zajedno sa
klima komorom se isporučuju antivibracione
podloške i upravljački orman sa opremom
opisanom u elektro projektu. Klima komora je
modularne konstrukcije, pri čemu se svaka
sekcija komore sastoji od samonosivog rama
izrađenog od ekstrudiranih aluminijumskih
profila sa žljebovima za zaptivače i zaobljenim
ivicama i obloge od termoizolovanih panela.
Zidovi komore izrađeni od termoizolovanih
panela sa oblogom od pocinkovanog čeličnog
lima i ispunom od negorive kamene vune
debljine 50mm (klasa A1 prema DIN 4102).
Ivice panela su oborene pod uglom od 90
stepeni i sa nosećom konstrukcijom se
spajaju namenskim veznim elementima koji
se užljebljuju u samu konstrukciju, čime je
omogućeno nepropusno zaptivanje bez
upotrebe vijčanih ili zakivnih veza. Reviziona
vrata su iste konstrukcije kao paneli i
snabdevena su kvalitetnim šarkama i
ručkama koje u sekcijama koje su pod
nadpritiskom onemogućavaju iznenadno
otvaranje u toku rada.

Klima komora se sastoji od
sledećih sekcija:
Proizvođač:''Ciat'' ili slično
Tip:Airtech
Veličina:100
Komora se unosi u delovima i
spaja na mestu ugradnje
Opsluživanje sa desne strane
gledano u pravcu strujanja
Sastav komore:
Sekcija pločastog rekuperatora
sa obilaznim vodom i grubim
filterom
Zimski režim
Efikasnost:60,9%
Parametri dovodonog vazduha na
ulazu:-18 C / 85% RH
parametri dovodnog vazduha na
izlazu:-5 C / 12% RH
Parametri odvodnog vazduha na
ulazu:20 C / 40% RH
Letnji režim:
Efikasnost:55,8%
Parametri dovodonog vazduha na
ulazu:35 C / 35% RH
parametri dovodnog vazduha na
izlazu:29 C / 48% RH
Parametri odvodnog vazduha na
ulazu:26 C / 50% RH
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Mešačka sekcija sa jednom
zaluzinom sa motornim pogonom
za recirkulaciju
Sekcija vrećastog filtera klase F5
sa samonosećom konstrukcijom u
skladu sa DIN 24185 i
EUROVENT normama sa filterima
spojenim u jednu celinu ramom
izrađenim od pocinkovanog
čeličnog lima u skladu sa DIN
1946.
Sekcija vodenog grejača sa
termostatom mraza izrađena od
bakra sa orebrenjem od
aluminjuma i nosećim ramom od
pocinkovanog čeličnog lima, koji se
izvlači iz komore preko kliznih šina
na dnu i krovu komore i poseduje
gumene zaptivače na mestu
prodora hidrauličkih priključaka
kroz zid klima komore.

Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim grejnog
fluida:70/50 C
Parametri vazduha na ulazu:1 C /
16% RH
Parametri vazduha na izlazu:22 C /
4% RH
Grejni kapacitet: 61 kW
Protok grejnog fluida:2,8 m3/h
Pad pritiska grejnog fluida:18,6
kPa
Sekcija vodenog hladnjaka sa
eliminatorom kapljica i posudom
za skupljanje kondenzata sa
sifonom izrađena od bakra sa
orebrenjem od aluminjuma i
nosećim ramom od pocinkovanog
čeličnog lima, koji se izvlači iz
komore preko kliznih šina na dnu i
krovu komore i poseduje gumene
zaptivače na mestu prodora
hidrauličkih priključaka kroz zid
klima komore.

Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim rashladnog
fluida:7/12 C
Parametri vazduha na ulazu:30 C /
48% RH
Parametri vazduha na izlazu:16 C /
98% RH
Rashladni kapacitet hladnjaka: 54
kW
Protok rashladnog fluida: 9,9 m3/h
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Pad pritiska rashladnog fluida:22,6
kPa
Sekcija potisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.

Potreban protok vazduha:8.600
m3/h
Potreban eksterni napor: 400 Pa
Motor: 380V, 5,5 kW
Sekcija potisnog prigušivača
buke dužine 1.400 mm sa ispunom
od negorivog visoko apsorpcionog
materijal i ramom od pocinkovanog
čelika
Sekcija odsisnog prigušivača
buke dužine 1,100 mm sa kulisama
sa ispunom od negorivog visoko
apsorpcionog materijala i ramom
od pocinkovanog čelika

Sekcija odsisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.

Potreban protok vazduha:8.600
m3/h
Potreban eksterni napor: 350 Pa
Motor: 380V, 4 kW
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Zaporni damperi sa motornim
pogonom i suprotnosmernim
aerodinamički oblikovanim
žaluzinama izrađenim od
ekstrudiranog alumijuma sa
zaptivačima i ramom od
ekstrudiranih alumijumskih profila
sa prirubnicom širine30 mm,
ispitan prema DIN 1946 deo 4 sa
pogonom žaluzina preko plastičnih
zupčanika zaštićenih od unutrašnje
ispoljašnje prašine
Dužina komore:5.500 mm
Širina komore: 1.516 mm
Visina komore:2.092 mm
Težina komore:1.612 kg
Spektar zvučnog pritiska na usisu
iz klimatizovanog prostora:
63 Hz: 74 dB
125 Hz: 67 dB
250 Hz: 66 dB
500 Hz: 48 dB
1000 Hz: 33 dB
2000 Hz: 39 dB
4000 Hz: 48 dB
Spektar zvučnog pritiska na potisu
u klimatizovani prostor:
63 Hz: 78 dB
125 Hz: 69 dB
250 Hz: 61 dB
500 Hz: 47 dB
1000 Hz: 40 dB
2000 Hz: 37 dB
4000 Hz: 45 dB
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Nabavka i montaža klima-komore u linijskoj
izvedbi za sistem klimatizacije K3. Zajedno sa
klima komorom se isporučuju antivibracione
podloške i upravljački orman sa opremom
opisanom u elektro projektu. Klima komora je
modularne konstrukcije, pri čemu se svaka
sekcija komore sastoji od samonosivog rama
izrađenog od ekstrudiranih aluminijumskih
profila sa žljebovima za zaptivače i zaobljenim
ivicama i obloge od termoizolovanih panela.
Zidovi komore izrađeni od termoizolovanih
panela sa oblogom od pocinkovanog čeličnog
lima i ispunom od negorive kamene vune
debljine 50mm (klasa A1 prema DIN 4102).
Ivice panela su oborene pod uglom od 90
stepeni i sa nosećom konstrukcijom se
spajaju namenskim veznim elementima koji
se užljebljuju u samu konstrukciju, čime je
omogućeno nepropusno zaptivanje bez
upotrebe vijčanih ili zakivnih veza. Reviziona
vrata su iste konstrukcije kao paneli i
snabdevena su kvalitetnim šarkama i
ručkama koje u sekcijama koje su pod
nadpritiskom onemogućavaju iznenadno
otvaranje u toku rada.

Proizvođač:''Ciat'' ili slično
Tip:Airtech
Veličina:100
Komora se unosi u delovima i
spaja na mestu ugradnje
Opsluživanje sa leve strane
gledano u pravcu strujanja
Sastav komore:
Sekcija odsisnog prigušivača
buke dužine 1,100 mm sa kulisama
sa ispunom od negorivog visoko
apsorpcionog materijala i ramom
od pocinkovanog čelika

Sekcija odsisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.
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Potreban protok vazduha:9.200
m3/h
Potreban eksterni napor: 340 Pa
Motor: 380V, 2,2 kW
Mešačka sekcija sa jednom
zaluzinom sa motornim pogonom
za recirkulaciju
Zimski režim
Protok svežeg vazduha:3.600 m3/h
Parametri svežeg vazduha:-18 C /
90% RH
Protok recirkulisanog
vazduha:5.600 m3/h
Parametri recirkulisanog vazduha:20 C / 30% RH
Parametri vazduha na izlazu:4 C /
56% RH
Letnji režim:
Protok svežeg vazduha:3.600 m3/h
Parametri svežeg vazduha:35 C /
35% RH
Protok recirkulisanog
vazduha:5.800 m3/h
Parametri recirkulisanog
vazduha:26 C / 50% RH
Parametri vazduha na izlazu:32 C /
40% RH
Sekcija vrećastog filtera klase F5
sa samonosećom konstrukcijom u
skladu sa DIN 24185 i
EUROVENT normama sa filterima
spojenim u jednu celinu ramom
izrađenim od pocinkovanog
čeličnog lima u skladu sa DIN
1946.
Sekcija vodenog grejača sa
termostatom mraza izrađena od
bakra sa orebrenjem od
aluminjuma i nosećim ramom od
pocinkovanog čeličnog lima, koji se
izvlači iz komore preko kliznih šina
na dnu i krovu komore i poseduje
gumene zaptivače na mestu
prodora hidrauličkih priključaka
kroz zid klima komore.

Grejni fluid: voda 70% + glikol 30%
Temperaturni režim grejnog
fluida:70/50 C
Parametri vazduha na ulazu:3,5 C
/ 56% RH
Parametri vazduha na izlazu:26 C /
13% RH
Grejni kapacitet: 65 kW
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Protok grejnog fluida:3,2 m3/h
Pad pritiska grejnog fluida:24 kPa

Sekcija vodenog hladnjaka sa
eliminatorom kapljica i posudom
za skupljanje kondenzata sa
sifonom izrađena od bakra sa
orebrenjem od aluminjuma i
nosećim ramom od pocinkovanog
čeličnog lima, koji se izvlači iz
komore preko kliznih šina na dnu i
krovu komore i poseduje gumene
zaptivače na mestu prodora
hidrauličkih priključaka kroz zid
klima komore.

Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim rashladnog
fluida:7/12 C
Parametri vazduha na ulazu:32 C /
40% RH
Parametri vazduha na izlazu:15 C /
99% RH
Rashladni kapacitet: 63 kW
Protok rashladnog fluida: 11,7 m3/h
Pad pritiska grejnog fluida:23,5
kPa
Sekcija potisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.

Potreban protok vazduha:9.200
m3/h
Potreban eksterni napor: 380 Pa
Motor: 380V, 4 kW
Sekcija potisnog prigušivača
buke dužine 1.400 mm sa kulisama
sa ispunom od negorivog visoko
apsorpcionog materijala i ramom
od pocinkovanog čelika
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Zaporni damperi sa motornim
pogonom i suprotnosmernim
aerodinamički oblikovanim
žaluzinama izrađenim od
ekstrudiranog alumijuma sa
zaptivačima i ramom od
ekstrudiranih alumijumskih profila
sa prirubnicom širine30 mm,
ispitan prema DIN 1946 deo 4 sa
pogonom žaluzina preko plastičnih
zupčanika zaštićenih od unutrašnje
ispoljašnje prašine
Dužina komore:7.450 mm
Širina komore: 1.516 mm
Visina komore:1.046 mm
Težina komore:1.192 kg
Spektar zvučnog pritiska na usisu
iz klimatizovanog prostora:
63 Hz: 71 dB
125 Hz: 69 dB
250 Hz: 63 dB
500 Hz: 46 dB
1000 Hz: 34 dB
2000 Hz: 39 dB
4000 Hz: 46 dB
Spektar zvučnog pritiska na potisu
u klimatizovani prostor:
63 Hz: 69 dB
125 Hz: 65 dB
250 Hz:67 dB
500 Hz: 46 dB
1000 Hz:38 dB
2000 Hz: 37 dB
4000 Hz: 50 dB
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Nabavka i montaža klima-komore u spratnoj
izvedbi za sistem klimatizacije K4. Zajedno sa
klima komorom se isporučuju antivibracione
podloške i upravljački orman sa opremom
opisanom u elektro projektu. Klima komora je
modularne konstrukcije, pri čemu se svaka
sekcija komore sastoji od samonosivog rama
izrađenog od ekstrudiranih aluminijumskih
profila sa žljebovima za zaptivače i zaobljenim
ivicama i obloge od termoizolovanih panela.
Zidovi komore izrađeni od termoizolovanih
panela sa oblogom od pocinkovanog čeličnog
lima i ispunom od negorive kamene vune
debljine 50mm (klasa A1 prema DIN 4102).
Ivice panela su oborene pod uglom od 90
stepeni i sa nosećom konstrukcijom se
spajaju namenskim veznim elementima koji
se užljebljuju u samu konstrukciju, čime je
omogućeno nepropusno zaptivanje bez
upotrebe vijčanih ili zakivnih veza. Reviziona
vrata su iste konstrukcije kao paneli i
snabdevena su kvalitetnim šarkama i
ručkama koje u sekcijama koje su pod
nadpritiskom onemogućavaju iznenadno
otvaranje u toku rada.

Klima komora se sastoji od
sledećih sekcija:
Proizvođač:''Ciat'' ili slično
Tip:Airtech
Veličina:50
Komora se unosi u delovima i
spaja na mestu ugradnje
Opsluživanje sa desne strane
gledano u pravcu strujanja
Sastav komore:
Zaporni damperi sa motornim
pogonom i suprotnosmernim
aerodinamički oblikovanim
žaluzinama izrađenim od
ekstrudiranog alumijuma sa
zaptivačima i ramom od
ekstrudiranih alumijumskih profila
sa prirubnicom širine30 mm,
ispitan prema DIN 1946 deo 4 sa
pogonom žaluzina preko plastičnih
zupčanika zaštićenih od unutrašnje
ispoljašnje prašine
Mešačka sekcija sa jednom
zaluzinom sa motornim pogonom
za recirkulaciju
Zimski režim
Protok svežeg vazduha:1.050 m3/h
Parametri svežeg vazduha:-18 C /
85% RH
Protok recirkulisanog
vazduha:2.450 m3/h
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Parametri recirkulisanog
vazduha:20 C / 30% RH
Parametri vazduha na izlazu:8 C /
49% RH
Letnji režim:
Protok svežeg vazduha:2.100 m3/h
Parametri svežeg vazduha:35 C /
35% RH
Protok recirkulisanog
vazduha:1.400 m3/h
Parametri recirkulisanog
vazduha:26 C / 50% RH
Parametri vazduha na izlazu:31 C /
40% RH
Sekcija vrećastog filtera klase F5
sa samonosećom konstrukcijom u
skladu sa DIN 24185 i
EUROVENT normama sa filterima
spojenim u jednu celinu ramom
izrađenim od pocinkovanog
čeličnog lima u skladu sa DIN
1946.
Sekcija vodenog grejača sa
termostatom mraza izrađena od
bakra sa orebrenjem od
aluminjuma i nosećim ramom od
pocinkovanog čeličnog lima, koji se
izvlači iz komore preko kliznih šina
na dnu i krovu komore i poseduje
gumene zaptivače na mestu
prodora hidrauličkih priključaka
kroz zid klima komore.

Grejni fluid: voda 70% + glikol 30%
Temperaturni režim grejnog
fluida:70/50 C
Parametri vazduha na ulazu:7 C /
50% RH
Parametri vazduha na izlazu:22 C /
19% RH
Grejni kapacitet: 18 kW
Protok grejnog fluida:0,8 m3/h
Pad pritiska grejnog fluida:12 kPa
Sekcija vodenog hladnjaka sa
eliminatorom kapljica i posudom
za skupljanje kondenzata sa
sifonom izrađena od bakra sa
orebrenjem od aluminjuma i
nosećim ramom od pocinkovanog
čeličnog lima, koji se izvlači iz
komore preko kliznih šina na dnu i
krovu komore i poseduje gumene
zaptivače na mestu prodora
hidrauličkih priključaka kroz zid
klima komore.
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Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim rashladnog
fluida:7/12 C
Parametri vazduha na ulazu:32 C /
40 % RH
Parametri vazduha na izlazu:17 C /
96% RH
Rashladni kapacitet: 19 kW
Protok rashladnog fluida: 3,5 m3/h
Pad pritiska rashladnog fluida:12,3
kPa
Sekcija potisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.

Potreban protok vazduha:3.500
m3/h
Potreban eksterni napor:250 Pa
Motor: 380V, 0,5 kW
Sekcija potisnog prigušivača
buke dužine 1.700 mm sa kulisama
sa ispunom od negorivog visoko
apsorpcionog materijala i ramom
od pocinkovanog čelika

Sekcija odsisnog prigušivača
buke dužine 1.400 mm sa kulisama
sa ispunom od negorivog visoko
apsorpcionog materijala i ramom
od pocinkovanog čelika

Sekcija odsisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim
motorom klase B3 ili B5, klase
izolacije F, klase zaštite IP 55
montiranim na postolje oslonjeno
na dno komora preko gumenih ili
opružnih antivibracionih oslonaca i
spojen sa kućištem komore
fleksibilnom vezom. U kompletu sa
frekfentnim regulatorom.
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Potreban protok vazduha:3.500
m3/h
Potreban eksterni napor: 180 Pa
Motor: 380V, 0,4 kW
Dužina komore:3.950 mm
Širina komore:875 mm
Visina komore:1.930 mm
Težina komore:708 kg
Spektar zvučnog pritiska na usisu
iz klimatizovanog prostora
63 Hz: 62 dB
125 Hz: 55 dB
250 Hz:46 dB
500 Hz: <25 dB
1000 Hz: <25 dB
2000 Hz: <25 dB
4000 Hz: <25 dB
Spektar zvučnog pritiska na potisu
u klimatizovani prostor:
63 Hz: 58 dB
125 Hz: 58 dB
250 Hz:52 dB
500 Hz: 30 dB
1000 Hz: 29 dB
2000 Hz: 25 dB
4000 Hz: <25 dB
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Nabavka i montaža okruglog
kanalskog regulatora konstantnog
protoka vazduha sa mehaničkim
pogonom, koji se sastoji od
kućišta, uležištenog kontrolnog
dampera, regulacionog meha i
bregastog diska sa
oprugom.Opseg diferencijalnog
pritiska 50-1000 Pa, merni opseg
4:1. Kućište i regulacioni damper
izrađeni od pocinkovanog čeličnog
lima, ležajevi vratila dampera od
plastike, a meh od poliuretana.Tip
priključka:nalegajući sa okruglim
gumenim zaptivačima D2

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Tip: RKP-C 315
Tip: RKP-C 250
Nabavka i montaža pravougaonog
kanalskog regulatora konstantnog
protoka vazduha sa mehaničkim
pogonom, koji se sastoji od
kućišta, uležištenog kontrolnog
dampera, regulacionog meha,
bregastog diska sa oprugom i
motornog pogona za
zatvaranje/otvaranje.Opseg
diferencijalnog pritiska 50-1000 Pa,
merni opseg 4:1.Kućište i
regulacioni damper izrađeni od
pocinkovanog čeličnog lima,
ležajevi vratila dampera od
plastike, a meh od poliuretana.

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Tip: RKP-P 600x600
Tip: RKP-P 600x400
Tip: RKP-P 500x400
Tip: RKP-P 400x300
Tip: RKP-P 400x250
Tip: RKP-P 300x200
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Nabavka i montaža pravougaonog
kanalskog prigušivača buke u
higijenskoj izvedbi sa . Pad
pritiska, prigušenje buke i
regenerisana buka ispitani prema
DIN EN ISO 7235. Apsorkomiona
ispuna i pokrivač od fiberglasa
sprečavaju pojavu
mikroorganizama i ispunjavaju
zahteve VDI 6022, DIN 1946 deo 2
i 4 i zahteve VDI 3803. Kućište
prigušivača i ramovi kulisa izrađeni
od pocinkovanog čeličnog limal.
Ispuna od negorive mineralne vune
RAL kvaliteta mark RAL-GZ 388
prema DIN 4102, klasifikacija
materijala A2; biorazgardljiv prema
TRGS 905 i direktivi EU97/69/EC.

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Protok vazduha: 2.000 m3/h
Prigušenje buke na 250 Hz: 28
dB(A)
Pad pritiska: 12 Pa
Debljina kulisa:200mm
Broj kulisa: 1
Razmak između
kulisa:100+100mm
Širina:400mm
Visina:400mm
Dužina:1.500mm
Tip: PZ 200-200-1/400x400x1500
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Protok vazduha: 1,600 m3/h
Prigušenje buke na 250 Hz: 22
dB(A)
Pad pritiska: 8 Pa
Debljina kulisa:200mm
Broj kulisa: 1
Razmak između
kulisa:100+100mm
Širina:400mm
Visina:400mm
Dužina:1.500mm
Tip: PZ 200-200-1/400x400x1500
Protok vazduha: 3.600m3/h
Prigušenje buke na 250 Hz: 32
dB(A)
Pad pritiska: 20 Pa
Debljina kulisa:200mm
Broj kulisa: 2
Razmak između kulisa:100+50mm

Širina:600mm
Visina:600mm
Dužina:1.000mm
Tip: PZ 200-100-2/600x600x1000
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Protok vazduha: 7.200 m3/h
Prigušenje buke na 250 Hz: 36
dB(A)
Pad pritiska: 30 Pa
Debljina kulisa:100mm
Broj kulisa: 7
Razmak između kulisa:50mm
Širina:100mm
Visina:800mm
Dužina:800mm
Tip: PZ 100-43-7/1000x800x800
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Nabavka i montaža okruglog
kanalskog prigušivača buke u
higijenskoj izvedbi. Pad pritiska,
prigušenje buke i regenerisana
buka ispitani prema DIN EN ISO
7235. Apsorkomiona ispuna i
pokrivač od fiberglasa sprečavaju
pojavu mikroorganizama i
ispunjavaju zahteve VDI 6022, DIN
1946 deo 2 i 4 i zahteve VDI 3803.
Kućište prigušivača izrađeno od
pocinkovanog čeličnog limal a
ispuna od negorive mineralne vune
RAL kvaliteta mark RAL-GZ 388
prema DIN 4102, klasifikacija
materijala A2; biorazgardljiv prema
TRGS 905 i direktivi EU97/69/EC.

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Protok vazduha: 80 m3/h
Prigušenje buke na 250 Hz: 17
dB(A)
Tip: PZM 125(325)x1000
Protok vazduha: 160-280 m3/h
Prigušenje buke na 250 Hz: 14
dB(A)
Tip: PZM 100(300)x1000
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Nabavka i montaža ventilacione
rešetke izrađene od ekstrudiranog
alumijuma namenjene za dovod i
odovod vazduha sa regulatorom
protoka i jednim redom
usmeravajućih žaluzina

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično

11

Protok vazduha:2500 m3/h
Tip: OAH 1-L+UR 1225x425
Protok vazduha:1800 m3/h
Tip: OAH 1-L+UR 1225x225
Protok vazduha:1000 m3/h
Tip: OAH 1-L+UR 1025x225
Protok vazduha:450 m3/h
Tip: OAH 1-L+UR 625x125
Protok vazduha:450 m3/h
Tip: OAH 1-L+UR 525x125
Nabavka i montaža vrtložnog
difuzora za montažu na velikim
visinama u kompletu sa vertikalnim
prikljujučkom i motornim pogonom
za usmeravanje lopatica u
zavisnosti od režima rada
grejanje/hlađenje. Ram i
usmeravajuća mlaznica izrađeni od
aluminijuma, a lopatice i plenumsk
akutija od pocinkovanog čeličnog
lima. Vidljiva površina ofarbana u
belo RAL 9010

Proizvođač: ''Trox'' ili slično
Protok vazduha:1200 m3/h
Visina montaže:8m
Pad pritiska:64 Pa
Nivo zvučnog pritiska na 250 Hz:
48 dB(A)
Tip: VDL-B-V-L-D-S-E3/400
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Nabavka i montaža ventilacione
mlaznice sa mogućnošću rotiranja
360 i ručnog usmeravanja mlaza
vazduha pri uglu +-30 koja se
sastoji od montažne prirubnice sa
priključkom za okrugli ventilacioni
kanal i aerodimnamički oblikovane
usmeravajuće mlaznice. Mlaznica i
montažna prirubnica izrađeni od
alumijuma a priključak za kanal od
pocinkovanog čeličnog lima

Proizvođač: ''Trox'' ili slično
Protok vazduha:625 m3/h
Pad pritiska: 32 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 22 dB(A)
Tip: SAP-Z-R-K 315
Protok vazduha:267 m3/h
Pad pritiska: 32 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 22 dB(A)
Tip: SAP-Z-R-K 200
Nabavka i montaža linijskog
difuzora sa usmerivačima vazduha
i plenumskom kutijom sa
regulatorom protoka i unutrašnjom
izolacijom u spušteni plafon

kom

8

kom

6

kom

5

kom

4

Materijal izrade difuzora:
ekstrudirani aluminujum
Matreijal izrade usmerivača:
plastika
9005
ili RAL 9010
MaterijalRAL
izrade
plenumske
kutije:
pocinkovani čelični čim sa
gumenim zaptivačima
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Protok vazduha:700 m3/h
Pad pritiska:22 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 42 dB(A)
Priključak za kanal: 2xφ198mm

Usmeravanje vazduha: na levu
stranu
Tip: SR 30-4/2000x198-KN
Protok vazduha:500 m3/h
Pad pritiska:30 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 43 dB(A)
Priključak za kanal: 1xφ198mm
Usmeravanje vazduha:
naizmenično
Tip: SR 30-4/1200x198-KN
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Nabavka i montaža potisnog
difuzora koji se sastoji od kučišta
sa perforiranim licem i okruglim
priključkom na ventilacioni kanal sa
donje strane i perforirane ploče sa
elementima za usmeravanje
vazduh u dvostruki zid. Distribuciju
vazduha omogućavaju patentirane
plastične mazinice, od kojih svaka
obezbeđuje konstantan protok
vazduha i usmerava ga prema
perforiranooj ploči koja obezbeđuje
istujavanje vazduha sa malim
brzinam i turbulencijama

Materijal izrade: pocinkovani čelični
lim
Proizvođač: ''Trox'' ili slično
Protok vazduha:275 m3/h
Pad pritiska: 17 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 32 dB(A)
Tip: QL-WE-EU 600x500x75
Nabavka i montaža potisnog
difuzora koji se sastoji od kučišta
sa perforiranim licem i
pravougaonim priključkom na
ventilacioni kanal sa donje strane i
perforirane ploče sa elementima za
usmeravanje vazduh u dvostruki
zid. Distribuciju vazduha
omogućavaju patentirane plastične
mazinice, od kojih svaka
obezbeđuje konstantan protok
vazduha i usmerava ga prema
perforiranooj ploči koja obezbeđuje
istujavanje vazduha sa malim
brzinam i turbulencijama

Materijal izrade: pocinkovani čelični
lim
Proizvođač: ''Trox'' ili slično
Protok vazduha:200 m3/h
Pad pritiska: 17 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 32 dB(A)
Tip: QL-WE-RU 600x700x250
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Nabavka i montaža ventilacionog
ventila za odovd vazduha koji se
sastoji od rama sa zaprivačem na
obodu, regulacionog diska sa
navojnom šipkom i navrtkom i
montažnog rama. Vidljivi delovi
izrađeni od čeličnog lima sa
elektrostatički nenešanim
premazom RAL 9010 debljine 60
µm, šipka i montažni ram od
pocinkovanog čelika
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično

17

Protok vazduha:120 m3/h
Pad pritiska: 40 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 25 dB(A)
Tip: ZOV 125
Protok vazduha:80 m3/h
Pad pritiska: 40 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 28 dB(A)
Tip: ZOV 100
Nabavka i montaža ventilacionog
ventila za dovod vazduha koji se
sastoji od rama sa zaprivačem na
obodu, regulacionog diska sa
navojnom šipkom i navrtkom i
montažnog rama. Vidljivi delovi
izrađeni od čeličnog lima sa
elektrostatički nenešanim
premazom RAL 9010 debljine
60µm, šipka i montažni ram od
pocinkovanog čelika
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Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično

18

Protok vazduha:100 m3/h
Pad pritiska: 30 Pa
Nivo zvučnog pritiska: 28 dB(A)
Tip: ZOT 125
Nabavka i montaža prestrujne
rešetke za ugradnju u vrata
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Tip: OAS-R 525x225
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Nabavka i montaža protivpožarne
klapne sa elektromotornim
pokretačem za vertikalnu i
horizontalnu ugradnju na mestima
prelaska kanala iz jednog u drugi
požarni sektor Protivpožarnu
klapnu sačinjavaju vatrootporno
kućište sa zatvaračem i pogonskim
mehanizmom. Izrađen i ispitana u
skladu sa EN 1366-2 sa
aktuatorom za termoelektrično
otvaranje i opružno zatvaranje sa
dva krajnja prekidača.Kućište
izrađeno od pocinkovanog čeličnog
lima, zatvarač od specijalnog
izolacionog materijala, vratilo od
pocinkovanog ili nerđajućeg čelika,
ležaji od bronze ili nerđajućeg
čelika. U kompletu sa inspekcijom
izvršenom od strane ovlašćenog
stručnjaka.

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Tip: FD 700x700x350 M230-S
120 minuta
Tip: FD 700x350x350 M230-S
120 minuta
Tip: FD 600x600x350 M230-S
120 minuta
Tip: FD 600x400x350 M230-S
120 minuta
Tip: FD 500x500x350 M230-S
120 minuta
Tip: FD 400x400x350 M230-S
120 minuta
Tip: FD 400x300 x350 M230-S
120 minuta
Tip: FD 350x400x350 M230-S
120 minuta
Tip: FDC 315x425 M230-S 120
minuta
Tip: FDC 250 x425 M230-S 120
minuta
Nabavka i montaža okruglog
regulacionog dampera za ručnu
regulaciju protoka izrađenog od
pocinkovanog čeličnog lima
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili
slično
Tip: ZTZ-C 400-R
Tip: ZTZ-C 315-R
Tip: ZTZ-C 200-R
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Nabavka i montaža kanalskog
ventilatora izrađenog od
pocinkovanog čeličnog lima sa
unazad zakrivljenim lopaticama
radnog kola u kompletu sa
fleksibilnim priključcima i
materijalom za montažu ispod
međuspratne konstrukcije i
servisnim prekidačem
Proizvođač: ''S&P'' ili slično
Tip: Vent-125L
Stepen zaštite: IP54
Projektni protok: 160-280 m3/h
Potreban napor pri projektnom protoku: 150 Pa
Nivo zvučnog pritiska na usisu na
250 Hz: 59 dB(A)
kom
El.priključak:220V, 80W
Tip: Vent-100B
Stepen zaštite: IP54
Projektni protok: 80 m3/h
Nivo zvučnog pritiska na usisu na
250 Hz: 54 dB(A)
Potreban napor pri projektnom protoku: 150 Pa
kom
El.priključak:220V, 60W
Nabavka i montaža kanalskog
ventilatora za odvod vazduha iz
kuhinjske nape sa unazad
zakrivljenim lopaticama izrađenog
od pocinkovanog čeličnog lima u
kućištu zatvorenom akustičkim
panelima sa mogućnošću lakog
čišćenja u kompletu sa
antivibracionim elementima za
montažu, fleksibilnim priključcima i
servisnim prekidačem

6

4

Proizvođač: ''S&P'' ili slično
Tip: CVAB/4-1500/250
Broj obrtaja motora: 1380 o/min
Projektni protok: 800 m3/h
Dimenzije priključaka: φ250mm
Stepen zaštite motora: IP55
Maksimalna radna temperatura: 70 C
Nivo zvučnog pritiska na usisu: 54
dB(A)
Nivo zvučnog pritiska emitovanog
u prostor: 42 dB(A)

23

Potreban napor pri projektnom protoku: 180 Pa
kom
El.priključak:220V, 120W
Nabavka i montaža kanalske
nepovratne klapne izrađene od
pocinkovanog čeličnog lima
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično
Tip: ZPC
kom
φ250mm
kom
φ125mm
kom
φ100mm

1

2
6
4
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24

25

26

Izrada i montaža vazdušnih kanala
od pocinkovanog lima u skladu sa
EN 1505 i EN 1507, klasa
zaptivanja C u kompletu sas svim
potrebnim materijalom i priborom
za montažu sa odgovarajućim
atestom izrađenim od
pocinkovanog čelilčnog lima, kao
što su fitinzi, zaptivači, zvezdaste
podloške za premošćenje metalnih
masa i oslonci. Sva kolena sa
značajnim promenama poprečnom
preseka moraju posedovati
ugrađene skretne lopatice.

Debljina lima za različite dimenzije
kanala
do 400 mm d=0,5mm
400-700mm d=0,75mm
700-1000mm d=1mm
1000-1500mm d=1,2mm
Nabavka i montaža okruglih
ventilacionih kanala izrađenih u
skladu sa EN 1506 sa zaptivanjem
klase D prema EN 12 237 u
kompletu sa materijalom za
spajanje i zaptivanje sa
antibaktersijskim svojstvima.
Antivibracioni oslonci izrađeni u
skladu sa EN 12236. Uz vijke se
isporučuje atest o nosivosti pa se
prihvata samo oprema
sertifikovanih proizvođača. Na sve
kanale je na svakih 5m potrebno
postaviti oznake smera strujanja.

Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip: SR
φ315mm
φ250mm
φ125mm
φ100mm
Nabavka i montaža glatkog
okruglog luka 90 R=1D sa
zaptivačima izrađenog uskladu sa
EN 1506 sa zaptivanjem klase D
prema EN 12 237
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip: BU
φ315mm
φ250mm
φ125mm
φ100mm

kg

9500

m
m
m
m

20
70
20
20

kom
kom
kom
kom

8
24
12
6
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27

28

29

30

31

Nabavka i montaža okrugle
koncentrične redukcije sa
zaptivačima izrađene uskladu sa
EN 1506 sa zaptivanjem klase D
prema EN 12 237
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip:RCLU
kom
12
φ125/100
Nabavka i montaža okruge
završne kape sa zaptivačima
izrađene uskladu sa EN 1506 sa
zaptivanjem klase D prema EN 12
237
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip:ESU
kom
6
φ125mm
kom
4
φ100mm
Nabavka i montaža otvora za revizuju ventilacionih kanala fabričke izrade sa zaptivanjem
Proizvođač: Metu ili slično
Tip: RD
kom
20
Dimenzije: 600x400mm
kom
4
Dimenzije: 400x300mm
Nabavka i montaža okruglog
priključka na pravougaoni
ventilacioni kanal 90° izrađenog od
pocinkovanog čeličnog
limauskladu sa EN 1506 sa
zaptivanjem klase D prema EN 12
237
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip: ILU
kom
6
φ400mm
kom
8
φ315mm
kom
10
φ200mm
kom
20
φ125mm
φ125mm
20
kom
φ100mm
Nabavka i montaža fabričkih
nosača i oslonaca ventilacionih
kanala izrađenih u skladu sa EN
12236 od pocinkovanih čeličnih
profila sa zavarenim ili navojnim
vezama i podešavanjem visine. Svi
elementi moraju posedovati
sertifikate o nosivosti

Proizvođač:''Mupro'' ili slično

kg

2500
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32

33

Nabavka i montaža PVC cevi u
kompletu sa zaprivačima za
transport vazduha u zakopanom
delu objekta
Proizvođač: ''Rumaplast'' ili slično
φ250mm
Nabavka i montaža izolacionog
plaštom izrađenog od kamene
vune sa spoljašnjom oblogom od
alumijumske folije otporne na
habanje koja obezbedjuje parnu
branu na spoljašnju stranu
ventilacionih kanala u kompletu sa
svim potrebnim materijalom za
montažu. Hemijski neutralno pod
dejstvom temperature i vlažnosti.

m

20

m2

320

m2

30

m2

40

Proizvođač: "Ursa" ili slično
Nazivna gustina: 32 kg/m3
Klasa otpornosti prema požaru:A1

34

Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Debljina: 30mm
Nabavka i montaža akustičkog
izolacionog plašta izrađenog od
kamene vune sa spoljašnjom
oblogom u vidu folije izrađene od
staklenih vlakana otporne na
habanje sa unutrašnje strane
ventilacionih kanala u kompletu sa
svim potrebnim materijalom za
montažu. Hemijski neutralno pod
dejstvom temperature i vlažnosti

Proizvođač: ''Isover'' ili slično
Tip:Climliner Roll V2
Debljina: 25mm
Klasa otpornosti prema požaru:A2

35

Koeficijent akustične apsorpcije α
na 250 Hz: 0,31
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,033 W/mK
Dodatno oblaganje spoljašnje
površine termoizolovanih kanala u
tehničkim prostorijama slojem
pocinkovanog čeličnog lima
d=1mm radi zaštite od prenosa
buke
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36

37

38

39

Nabavka i montaža dizajnerske
vazdušne zavese u kompletu sa
električnim grejačem, prekidačem
za izbor brzine i grejne snage sa
kabelom dužine 8m i
konstrukcijom za vešanje
Proizvođač:"Frico" ili slično
Tip: Portier Basic D
Dužina uređaja: 1.500 mm
Visina montaže: 3 m
Protok vazduha: 1.200/1,900 m3/h
El.priključak:380V, 9 kW
Nabavka i montaža akustičkih
termoizolovanih fleksibilnih okruglih
vazdušnih kanala izrađenih od
alumijuma otpornog na požar u
skladu sa DIN 4102 A1, klase
zaptivenosti C prema EN 12237 u
kompletu sa svim potrebnim
montažnim materijalom

Proizvođač: ''DEC'' ili slično
Tip:Sonodec 25 GLX
Debljina izolacionog sloja: 25mm
φ400mm
φ315mm
φ200mm
Nabavka i montaža neizolovanih
fleksibilnih okruglih vazdušnih
kanala izrađenih od alumijuma
otpornog na požar u skladu sa DIN
4102 A1, klase zaptivenosti C
prema EN 12237 u kompletu sa
svim potrebnim montažnim
materijalom

Proizvođač: ''DEC'' ili slično
Tip:Aludec
Debljina izolacionog sloja: 25mm
φ125mm
φ100mm
Nabavka i ugradnja vatrootpornih
silikatnih ploča atestiranih prema
EBN EN ISO 9002 sa cementnim
vezivnim za zaštitu ventilacionih
kanala otpornih prema požaru u
skladu sa DIN 4102 A1 u trajanju
od 120 minuta. Ploče se
postavljaju oko ventilacionih kanala
u tavanskom delu objekta.

Proizvođač: ''Promat'' ili slično
Debljine ploča: 50 mm
Gustina: 500 kg/m3

kom

1

m
m
m

30
10
10

m
m

30
30

m2

30
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40

Probijanje i popravka otvora za prolaz
ventilacionih kanala prosečne dimenzije
60x60 cm u zidu i međuspratnoj konstrukciji
prosečne debljine 30cm

41

Izrada i montaža plenuma
distributivnih elemenata

42

kom

20

kg
Izrada i montaža krovnih ventilacionih
plenuma za dovod i odvod vazduha iz klima
komora na krovu objekta u kompletu sa
zaštitnim rešetkama sa protivkišnim
žaluzinama i mrežom protiv insekata (samo
bravarski radovi) od pocinkovanog čeličnog
lima i antikorozivnom zaštitom spoljašnjih
površina

50

Komora K1: Plenum 350 kg,
rešetke 2x1200x400mm
Komora K2: Plenum 450 kg,
rešetke 2x2000x500mm
Komora K3: Plenum 450 kg,
rešetke 2x200x400mm
Komora K4: Plenum 280 kg,
rešetke 2x800x400mm
43

Akustička obrada unutrašnjosti
plenuma iz prethodne tačke
oblaganjem zidova slojem
mineralne vune debljine 50mm sa
zaštitnom folijom protiv prodora
vlage i bakterija i perforiranim
pocinkovanim čeličnim limom

44

Označavanje smera strujanja
vazduha u ventilacionim kanalima
trajnim oznakama

45

Izrada i montaža oznaka opreme
belim plastičnim pločicama sa
crnim tekstom, izuzev
protivpožarnih klapni, koje je
potrebno označiti crvenim
pločicama sa belim tekstom.

46

Dimenzije oznake: 60x80mm
Balansiranje instalacije
klimatizacije koje podrazumeva
merenje i podešavanja projektnih
protoka po deonicama i
distributicionim elementima sa
atestiranom opremom od strane
ovlašćene ustanove sa izradom
zapisnika sa rezultatima merenja

kpl

1

m2

30

kom

30

kom

20

pauš
UKUPNO - INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE-VAZDUŠNI DEO
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II. INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE- VODENI DEO
R.br

II.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža cirkulacione
pumpe sa vlažnim rotorom u
kompletu sa holenderima
Proizvođač: ''Wilo'' ili slično
Materijal kućišta: sivi liv
Materijal vratila: nerđajući čelik
Materijal radnog kola:kompozitna vlakna
Materijal ležajeva: grafit
Temperatura fluida: -10 do 110 C

2

Stepen zaštite motora: IP42
Radni fluid: voda70% + glikol30%
Maksimalna temperatura fluida: 80 C
Klima komora K1
Projektni protok: 1,5 m3/h
Projektni napor: 25 kPa
Tip: Star RS 25/6
El.priključak: 220V, 80W
DN25 R1'' PN6
Klima komora K2
Projektni protok: 3 m3/h
Projektni napor: 30 kPa
Tip: Star RSG 25/7
El.priključak: 220V, 120W
DN25 R1'' PN6
Klima komora K3
Projektni protok: 3 m3/h
Projektni napor: 35 kPa
Tip: Star RSG 25/7
El.priključak: 220V, 120W
DN25 R1'' PN6
Klima komora K4
Projektni protok: 0,8 m3/h
Projektni napor: 20 kPa
Tip: Star RS 25/6
El.priključak: 220V, 100W
DN25 R1'' PN6
Nabavka i montaža
međuprirubničkog zapornog leptir
ventila sa ručnim pogonom
Proizvođač:''Ari'' ili slično
Tip: Zesa
Materijal tela: sivi liv
Materijal zaptivača: NBR
DN100 PN6
DN65 PN6

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom
kom

2
4
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3

Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165
Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C

4

DN40 (R6/4") PN6
DN32 (R 5/4") PN6
DN25 (R1") PN6
DN20 (R3/4") PN6
DN15 (R1/2") PN6
Nabavka i montaža navojnog
nepovratnog ventila sa klatećim
diskom i metalnim zaptivanjem

kom
kom
kom
kom
kom

7
1
5
1
8

Proizvođač:''Bugatti'' ili slično
Tip: Euro 2000
Materijal tela: bronza po EN 12165
Opseg radne temperature: 0-150 C

5

6

7

kom
DN40 (R 6/4") PN6
kom
DN25 (R1") PN6
Nabavka i montaža prirubničkog
balansnog ventila
Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAD
Koeficijent protoka: 85 m3/h
kom
DN65 PN6
Nabavka i montaža navojnog
balansnog ventila
Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAD
Materijal izrade kućišta:bronza po EN 12165
Opseg radne temperature: 0-150 C
Koeficijent protoka: 19,2 m3/h
DN40 (R6/4") PN6
Koeficijent protoka: 14,2m3/h
DN32 (R 5/4") PN6
Koeficijent protoka: 8,7 m3/h
DN25 (R1") PN6
Nabavka i montaža prirubničkog
hvatača nečistoća

2
2

2

kom

5

kom

1

kom

2

Proizvođač:''Ari'' ili slično
Materijal izrade kućišta:sivi liv
Materijal izrade filterskog sita:nerđajući čelik
Finoća filterskog sita:600µm
kom
DN65 PN6

2
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8

9

10

11

12

13

14

15
16

Nabavka i montaža navojnog
hvatača nečistoće
Proizvođač:''Bugatti'' ili slično
Materijal izrade kućišta:bronza po EN 12165
Materijal izrade filterskog sita:nerđajući čelik
Finoća filterskog sita:600µm
kom
DN40 (R6/4") PN6
kom
DN32 (R 5/4") PN6
kom
DN25 (R1") PN6
Nabavka i montaža bimetalnog
termometra
Proizvođač:''Wika'' ili slično
kom
0 - 120 oC
Nabavka i montaža manometra sa
slavinom
Proizvođač:''Wika'' ili slično
kom
0 - 6 bar
Nabavka i montaža ventila za
punjenje i pražnjenje
kom
DN20 (R3/4'')
Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po
Materijal izrade: Č.1330
kom
DN100 PN6
kom
DN65 PN6
Nabavka i montaža prirubničkog
kompleta po SRPS ISO 7005-1
(vijci, navrtke, zaptivači, podloške
za dielektrično premošćenje)
Materijal izrade: Č.1330
DN100 PN6
DN65 PN6
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi SRPS.B5.221
Materijal izrade: Č.1212
φ114,3x3,6 (DN100)
φ88,9x3,2 (DN80)
φ76,1x3,2 (DN65)
φ48,3x2,6 (DN40)
φ42,4x2,6 (DN32)
φ33,7x2,6 (DN25)
φ26,9x2,6 (DN20)
φ21,3x2,6 (DN15)
Pomoćni materijal za montažu cevi
(50% od vrednosti cevi)
Nabavka i montaža fabričkih
nosača i oslonaca toplovoda
izrađenih od pocinkovanih čeličnih
profila sa zavarenim ili navojnim
vezama i podešavanjem visine. Svi
elementi
moraju posedovati
Proizvođač:''Mupro''
ili slično

17

Ćišćenje i dvostruko temeljno
farbanje cevi farbom otpornom na
temperaturu od 80 C:

18

Izrada i montaža odzračnih poduda
sa priključkom DN15 za odzračnu
cev
DN100 l=250mm

4
1
2

16

16

8

4
8

kom
kom

4
8

m
m
m
m
m
m
m
m

12
24
30
18
6
18
12
24

pauš

kg

180

m2

22

kom

8
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19

20

21

22

23

24

Nabavka materijala i izolacija
cevovoda negorivim izolacionim
cevnim plaštom sa parnom branom
u kompletu sa materijalom za
spajanje (lepilo i trake)
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex AC
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
DN65 (debljina izolacije 19mm) tip
AC-19x076
DN40 (debljina izolacije 13mm) tip
AC-13x048
DN32 (debljina izolacije 13mm) tip
AC-13x035
DN25 (debljina izolacije 9mm) tip
AC-9x028
Nabavka materijala i izolacija cevi
grejne i rashladne instalacije
negorivim cevnim izolacionim
plaštom izrašenom od materijala
sa zatvorenom čelijskom
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex AC
Debljina: 19mm
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Oblaganje prethodno izolovanih
cevovoda pocinkovanim čeličnim
limom debljine 0,5mm

m

30

m

18

m

6

m

18

m2

10

m2

40

Oblaganje cevovoda na mestu
prodora kroz protivpožarni zid ili
međuspratnu konstrukciju
kamenom vunom otpornom na
dejstvo požara u trajanju od 90
minuta u skladu sa DIN 4102 Deo
1.
Proizvođač: "Rockwool" ili slično
Tip: Conlit 150 P
Temperatura topljenja:> 1000°C
m2
Gustina : 150 kg/m3
Bojenje svih vidljivih delova cevne
mreže i armature toplo-otpornom
bojom na 90 C:
- polazni vod
CRVENO
- povratni vod
PLAVO m2
Izrada i montaža oznaka opreme i
cevovoda belim plastičnim
pločicama sa crnim tekstom. Na
cevovode postaviti providne
plastične džepove za umetanje
kom
Dimenzije oznake: 60x80mm

10

60

20
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25

Hladna i topla proba toplovodne i
rashladne instalacije pod pritiskom
vode od 4 bar u trajanju od 24 h

26

Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja

pauš

pauš
UKUPNO - INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE- VODENI DEO
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III. AUTOMATSKO UPRAVLJANJE RADOM KLIMA KOMORA
R.br

1

Opis

J/m

Nabavka i montaža opreme u polju
za klima-komoru sistema
klimatizacije K1
Proizvođač:''Simens'' ili slično
Termostat za zaštitu od mraza, -515 C sa kapilarom l=6m
TFL201F601
Univerzalni termostat u kompletu
sa zaštitnom cevi dužine l=120mm,
opsega 15-95 C

kol.

cena J/m bez PDV

kom

1

RAK 82,4/3728T, 364434 001
Štapni senzor temperature, opsega
-30-130 C, 455mm
EGT348F101
Kanalski senzor temperature i
relativne vlažnosti vazduha sa
prirubnicom, opsega -50-70 C, 1095% rv, 24V
EGH111F002
Diferencijalni prosostat filtera,
opsega 20-300 Pa
KS300/1C2F001
Diferencijalni prosostat ventilatora,
opsega 70-600 Pa
KS600C2F001
Regulacioni elektromotorni
pokretač žaluzina, 30 Nm, 24V
ASM134F132,
Trokraki regulacioni ventil grejača
vazduha
BXN020F200 DN20 PN16 ,
kvs=6,3 m3/h
Trokraki regulacioni ventil
hladnjaka vazduha
BXN020F200, DN20 PN16 ,
kvs=6,3 m3/h
Elektromotorni pokretač ventila sa
pozicionerom i ručicom za ručni
pogon (karakteristika ventila se
podešava na pozicioneru), 24V,
vreme otvaranja/zatvaranja 60/120
sec

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

2

kom

3

kom

1

kom

1

AVM114SF132
Senzor kvaliteta vazduha u kanalu
sa poluprovodničkim mernim
elementom i poteciometrom za
podešavanje osetljivosti 24 V

kom

2

EGQ120F001

kom
kpl

1
1

ukupno cena bez PDV
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2

Nabavka i montaža opreme u polju
za klima-komoru sistema
klimatizacije K2
Proizvođač:''Simens'' ili slično
Termostat za zaštitu od mraza -515 C sa kapilarom l=6m
TFL201F601
Univerzalni termostat u kompletu
sa zaštitnom cevi dužine l=120mm,
opsega 15-95 C

kom

1

RAK 82,4/3728T, 364434 001
Štapni senzor temperature, opsega
-30-130 C, 455mm
EGT348F101
Diferencijalni prosostat filtera,
opsega 20-300 Pa
KS300/1C2F001
Diferencijalni prosostat ventilatora,
opsega 70-600 Pa
KS600C2F001
Regulacioni elektromotorni
pokretač žaluzina 30 Nm, 24V
ASM134F132,
Trokraki regulacioni ventil grejača
vazduha
BXN032F200 DN32 PN16 ,
kvs=16 m3/h
Trokraki regulacioni ventil
hladnjaka vazduha
BXN040F200, DN40 PN16 ,
kvs=25 m3/h
Elektromotorni pokretač ventila sa
pozicionerom i ručicom za ručni
pogon (karakteristika ventila se
podešava na pozicioneru), 24V,
vreme otvaranja/zatvaranja 60/120
sec

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

kom

3

kom

1

kom

1

AVM114SF132
Senzor kvaliteta vazduha u kanalu
sa poluprovodničkim mernim
elementom i poteciometrom za
podešavanje osetljivosti 24 V

kom

2

EGQ120F001

kom
kpl

1
1
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3

Nabavka i montaža opreme u polju
za klima-komoru sistema
klimatizacije K3
Proizvođač:''Simens'' ili slično
Termostat za zaštitu od mraza -515 C sa kapilarom l=6m
TFL201F601
Univerzalni termostat u kompletu
sa zaštitnom cevi dužine l=120mm,
opsega 15-95 C

kom

1

RAK 82,4/3728T, 364434 001
Štapni senzor temperature, opsega
-30-130 C, 455mm
EGT348F101
Kanalski senzor temperature i
relativne vlažnosti vazduha sa
prirubnicom, opsega -50-70 C, 1095% rv, 24V
EGH111F002
Diferencijalni prosostat filtera,
opsega 20-300 Pa
KS300/1C2F001
Diferencijalni prosostat ventilatora,
opsega 70-600 Pa
KS600C2F001
Regulacioni elektromotorni
pokretač žaluzina 30 Nm, 24V
ASM134F132,
Trokraki regulacioni ventil grejača
vazduha
BXN032F200 DN32 PN16 ,
kvs=16 m3/h
Trokraki regulacioni ventil
hladnjaka vazduha
BXN040F200, DN40 PN16 ,
kvs=25 m3/h
Elektromotorni pokretač ventila sa
pozicionerom i ručicom za ručni
pogon (karakteristika ventila se
podešava na pozicioneru), 24V,
vreme otvaranja/zatvaranja 60/120
sec

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

2

kom

3

kom

1

kom

1

AVM114SF132
Senzor kvaliteta vazduha u kanalu
sa poluprovodničkim mernim
elementom i poteciometrom za
EGQ120F001

kom

2

kom
kpl

1
1
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4

Nabavka i montaža opreme u polju
za klima-komoru sistema
klimatizacije K4
Proizvođač:''Simens'' ili slično
Termostat za zaštitu od mraza -515 C sa kapilarom l=6m
TFL201F601
Univerzalni termostat u kompletu
sa zaštitnom cevi dužine l=120mm,
opsega 15-95 C

kom

1

RAK 82,4/3728T, 364434 001
Štapni senzor temperature, opsega
-30-130 C, 455mm
EGT348F101
Diferencijalni prosostat filtera,
opsega 20-300 Pa
KS300/1C2F001
Diferencijalni prosostat ventilatora,
opsega 70-600 Pa
KS600C2F001
Regulacioni elektromotorni
pokretač žaluzina 30 Nm, 24V
ASM134F132,
Trokraki regulacioni ventil grejača
vazduha
BXN020F200 DN20 PN16 ,
kvs=6,3 m3/h
Trokraki regulacioni ventil
hladnjaka vazduha
BXN025F200, DN25 PN16 ,
kvs=10 m3/h
Elektromotorni pokretač ventila sa
pozicionerom i ručicom za ručni
pogon (karakteristika ventila se
podešava na pozicioneru), 24V,
vreme otvaranja/zatvaranja 60/120
sec

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

kom

3

kom

1

kom

1

AVM114SF132
Senzor kvaliteta vazduha u kanalu
sa poluprovodničkim mernim
EGQ120F001

kom

2

kom
kpl

1
1

UKUPNO - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE RADOM
KLIMA KOMORA
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IV. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
R.br

1

2

3

4

5

6

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i isporuka radijatorskih
grejnih tela sastavljenih od
aluminijumskih članaka u kompletu
sa radijatorskim automatskim
odzračnim ventilima i nosačima

Proizvođač: ''Global'' ili slično
Tip:Vox
20 x Vox 800/80
15 x Vox 800/80
10 x Vox 800/80
20 x Vox 600/80
16 x Vox 600/80
15 x Vox 600/80
15 x Vox 350/80
Tip:Oscar
10 x Oscar 2000
8 x Oscar 2000
Nabavka i montaža radijatorskog
ugaonog termostatskog ventila sa
termostatskom glavom i
predregulacijom
Proizvođač: "Herz'' ili slično
Tip: 7724
Koeficijent protoka: 1,6 m3/h
DN15 R1/2'' PN6
Nabavka i montaža radijatorskog
navijka sa mogućnošću regulacije i
povezivanjem iz zida
Proizvođač: "Herz'' ili slično
Tip: 3924
Koeficijent protoka: 1,6 m3/h
DN15 R1/2'' PN6
Nabavka i montaža radijatorskog
reducira
5/4'' - 1/2''
Nabavka i montaža radijatorskog
čepa

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
4
1
5
7
6
6

kom
kom

5
6

kom

41

kom

41

kom

123

kom

41

kom

41

Montaža radijatora i izrada
radijatorske veze s povezivanjem
iz zida u kompletu sa izradom
kanala u zidu
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7

8

9

10

11

12

13

Nabavka i montaža kompleta
mesinganog razdelnika i sabirnika
u kompletu sa parom kuglastih
slavina punog protoka za svaki
grejni krug, odzračnim ventilima,
slavinama za punjenje i pražnjenje
i prikljucnim kuglastim slavinama
sa holenderimam

Proizvođač: ''Luxor'' ili slično
DN25 R1'' PN6
sa 11 priključaka DN15 1/2''
sa 9 priključaka DN15 1/2''
sa 8 priključaka DN15 1/2''
sa 7 priključaka DN15 1/2''
sa 6 priključaka DN15 1/2''
Nabavka i montaža metalnog
ormana za smeštaj razdelnika i
sabirnika na zid u kompletu sa
konzolnim nosačima razdelnik ai
sabirnika
Dimenzije: 1100x800x110mm
Dimenzije: 900x800x110mm
Nabavka i postavljanje cevi za
radijatorsko grejanje od umreženog
polietilena PE-Xa po DIN 16892 sa
dodatnom barijerom protiv difuzije
kiseonika od EVAL po DIN 4726 u
pod
Proizvođač: ''Rehau'' ili slično
Tip: Raititan Flexi
φ20x2,8mm
Pomoćni materijal za montažu
sintetičkih cevi (fitinzi, spojnice i
dr.)
30% od vrednosti cevi
Nabavka i montaža rebrastih
zaštitnih cevi
Proizvođač: ''Rehau'' ili slično
φ34/25
Nabavka i montaža hromirane
savijene cevi za priključak
radijatora iz zida
Proizvođač: ''Rehau'' ili slično
∅ 15x1, l=250 mm
Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

2
1
1
1
1

kom
kom

4
2

m

1800

pšl

m

1800

kom

82

kom

2

Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C
DN50 (R6/4") PN6
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14

15

16

17

18

19

Nabavka i montaža navojnog
balansnog ventila
Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAD
Materijal izrade kućišta:bronza po EN 12165
Opseg radne temperature: 0-150 C
Koeficijent protoka: 8,7 m3/h
DN25 (R1") PN6
Koeficijent protoka: 5,2 m3/h
DN20 (R3/4") PN6
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi po SRPS.B5.221
Materijal: Č.1212
∅ 60,3x2,9 (DN50)
∅ 48,3x2,6 (DN40)
∅ 42,4x2,6 (DN32)
∅ 33,7x2,6 (DN25)
∅ 26,9x2,6 (DN20)
Pomoćni materijal za montažu cevi
(gas, fitinzi)
30% od vrednosti cevi
Nabavka materijala i izolacija cevi
negorivim izolacionim cevnim
plaštom u kompletu sa materijalom
za spajanje (lepilo i trake)

Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Tubolit
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
DN50 (debljina izolacije 13mm) tip
AC-13x060
DN40 (debljina izolacije 13mm) tip
AC-13x048
DN32 (debljina izolacije 13mm) tip
AC-13x035
DN25 (debljina izolacije 9mm) tip
AC-9x028
DN20 (debljina izolacije 9mm) tip
AC-9x022
Ćišćenje i dvostruko temeljno
farbanje cevi farbom otpornom na
temperaturu od 80 C:

kom

3

kom

3

m
m
m
m
m

72
72
6
6
140

pšl

m

72

m

72

m

6

m

6

m

140

m2

10

m2

5

kom

50

Ćišćenje, dvostruko temeljno i
završno farbanje cevi farbom
otpornom na temperaturu od 80 C:

20

Probijanje otvora za prolaz cevi u
zidu i međuspratnoj konstrukciji
prosečne debljine 30cm

21

Hladna i topla proba toplovodne
instalacije pod pritiskom vode od 4
bar u trajanju od 24 h.
pauš
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22

23

Nabavka i montaža fabričkih
nosača i oslonaca toplovoda
izrađenih od pocinkovanih čeličnih
profila sa zavarenim ili navojnim
vezama i podešavanjem visine. Svi
elementi moraju posedovati
sertifikate o nosivosti i sposobnosti
za sprečavanje prenosa vibracija
sa cevovoda na građevinsku
konstrukciju.
Proizvođač:''Mupro'' ili slično
Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja

kg

1

pauš
UKUPNO - INSTALACIJA RADIJATORSKOG
GREJANJA
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V. INSTALACIJA VENTILATORSKIH KONVEKTORA
R.br

1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i isporuka trobrzinskog
parapetnog ventilatorskog
konvektora bez plastične maske sa
izmenjivačem toplote za dvocevni
sistem u kompletu sa
četvorokrakim regulacionim
ventilom
Proizvođač: "CIAT" ili slično
Grejni fluid: voda 60/50 C
Rashladni fluid: voda 7/12 C
Temperatura vazduha u prostorjij
(zima): 20 C
Temperatura vazduha u prostorjij
(leto): 26 C
Tip: MJ LINE/302C
Potreban rashladni kapacitet:
2.640 W
Stvarni totalni rashladni kapacitet:
3.860 kW
Stvarni osetni rashladni kapacitet:
2.770 kW
Potreban grejni kapacitet: 2.937 W
Stvarni grejni kapacitet: 3.310 kW
Protok vode: 474 kg/h
Pad pritiska vode: 15 kPa
Izabrana brzina ventilatora
hlađenje: R3
Nivo buke pri izabranoj brzini
ventilatora: 40 dB(A)
Izabrana brzina ventilatora
grejanje: R6
Nivo buke pri izabranoj brzini
ventilatora: 29 dB(A)
Širina: 1070 mm
Dubina:215 mm
Visina: 520 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
kom
El.priključak:220 V, 135W

2
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2

3

4

5

Nabavka i isporuka trobrzinskog
kasetnog ventilatorskog
konvektora bez plastične maske sa
izmenjivačem toplote za dvocevni
sistem u kompletu sa
četvorokrakim regulacionim
ventilom
Proizvođač: "CIAT" ili slično
Grejni fluid: voda 60/50 C
Rashladni fluid: voda 7/12 C
Temperatura vazduha u prostorjij
(leto): 26 C
Tip: C-LINE 600/632
Potreban rashladni kapacitet:
2.322 W
Stvarni totalni rashladni kapacitet:
3.640 kW
Stvarni osetni rashladni kapacitet:
2.660 kW
Protok vode: 456 kg/h
Pad pritiska vode: 15 kPa
Izabrana brzina ventilatora
hlađenje: R3
Nivo buke pri izabranoj brzini
ventilatora: 30 dB(A)
Širina: 580 mm
Dubina:580 mm
Visina: 250 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
kom
El.priključak:220 V, 120W
Nabavka i isporuka sobnih
termostata sa mogućnošću
upravljanja iz dispečerskog centra i
prenosa podataka nazad do istog
Proizvođač: "CIAT" ili slično
V2000/A A11
za ugradnju 1+1
Montaža parapetnih ventilatorskih
konvektora i spajanje na cevnu
mrežu pomoću 2 fleksibilna
priključka dužine 1m i 2 prelazna
komada.

2

kom

2

kpl

4

kpl

2

Montaža kasetnih ventilatorskih
konvektora i spajanje na cevnu
mrežu pomoću 2 fleksibilna
priključka dužine 1m i 2 prelazna
komada.
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6

Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165
Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C

7

8

9

10

11

12

13

DN40 (R6/4") PN6
DN20 (R3/4") PN6
Nabavka i montaža balansnih
ventila sa priključcima za merenje
diferencijalnog pritiska digitalnim
uređajem
Proizvođač:''TA'' ili slIčno
Tip:TBV-C
DN20 R3/4'' PN6, kvs=3,6 m3/h
Nabavka i montaža navojnih
hvatača nečistoće
DN20 R3/4'' PN6
Nabavka i montaža prelaznog
komada i gumene cevi za elstično
povezivanje na kanalizacionu
cevnu mrežu
DN20
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi po SRPS.B5.221
Materijal: Č.1212
φ48,3x2,6 (DN40)
φ42,4x2,6 (DN32)
φ33,7x2,6 (DN25)
φ26,9x2,6 (DN20)
Pomoćni materijal za montažu
čeličnih cevi (lukovi, gas, fitinzi)
30% od vrednosti cevi
Čišćenje i dvostruko farbanje cevi
temljnom bojom

kom
kom

2
8

kom

4

kom

4

kom

4

m
m
m
m

42
4
4
24

pšl

m2

10

m

42

m
m
m

4
4
24

kom

10

Nabavka materijala i izolacija cevi
negorivim izolacionim cevnim
plaštom sa parnom branom u
kompletu sa materijalom za
spajanje (lepilo i trake)
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex AC
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
DN40 (debljina izolacije 13mm)
DN32 (debljina izolacije 13mm)

14

DN25 (debljina izolacije 9mm)
DN20 (debljina izolacije 9mm)
Probijanje otvora za prolaz cevi u
zidu i međuspratnoj konstrukciji
prosečne debljine 30cm
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15

16

Nabavka i montaža fabričkih
nosača i oslonaca toplovoda
izrađenih od pocinkovanih čeličnih
profila sa zavarenim ili navojnim
vezama i podešavanjem visine. Svi
elementi moraju posedovati
sertifikate o nosivosti i sposobnosti
za sprečavanje prenosa vibracija
sa cevovoda na građevinsku
konstrukciju. Svi elementi moraju
da zadovolje klasu 8 otpornosti na
zemljotres.

Proizvođač:''Mupro'' ili slično
Hladna i topla proba toplovodne
instalacije pod pritiskom vode od 4
bar u trajanju od 24 h

kg

50

pauš
17

Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja
pauš
UKUPNO - INSTALACIJA VENTILATORSKIH
KONVEKTORA

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

205/515

VI. KLIMATIZACIJA PROSTORIJA REŽIJA
R.br

1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, montaža i puštanje u rad
inveretrske freonske toplotne
pumpe u split varijanti sastavlje od
spoljašnje i kasetne unutrašnje
jedinice za hlađenje i grejanje
prostorija režija u kompletu sa
zidnim termostatom sa 4m
el.kabla, termoizolovanim
cevovodima tečne i gasne faze
freona dužine 2x15m, cevovodom
za odvod kondenzata i probijanjem
i popravkom otvora za prodor
cevovoda
Proizvođač "Daikin" ili slično
spoljašnjaRXS50L i unutrašnje
kasetne FFQ50C
Opseg spoljašnjih temperatura u
režimu hlađenja: -15-50 C
Tip:40KQV 50
Totalni rashladni kapacitet: 4,9 kW

2

Grejni kapacitet: 5,2 kW
El.priključak:220V; 1,5kW
Vakumiranje i ispitivanje instalacije

kpl

2

pauš
UKUPNO - KLIMATIZACIJA PROSTORIJA REŽIJA
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VII. PRIKLJUČNI GASOVOD
MAŠINSKI RADOVI
R.br

1

2

3

4

5

6

7

Opis

J/m

Nabavka i montaža polietilenske
cevi za gas prema SRPS
G.C6.661, serije S5 za radni
pritisak do 4 bar
Proizvodač: "Petrohemija"Pančevo
φ 63x5.8 mm
Nabavka i montaža PE spojnog
komada po SRPS G.C6.605
φ 63x5.8 mm
Nabavka i montaža zavarnog
prelaznog komada PE/Čelik
φ 63/φ60.3
Nabavka i montaža prirubničke
kuglaste gasne slavine
Proizvođač:''Polix'' ili slično
DN50 PN16
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal izrade: Č.1212
φ 60.3x3.2
φ 48.3x2.6
Pomocni materijal za spajanje cevi
(elektrode, gas i dr)
30% od cene cevi.
Ispitivanje izvedene instalacije sa
komprimovanim vazduhom ili
neutralnim gasom
Ispitni fluid: komprimovani vazduh
ili inertni gas
Ispitni pritisak: 6 bar
Trajanje ispitivanja: 24 h

kol.

cena J/m bez PDV

m

26

kom

2

kom

1

kom

2

m
m

2
23

ukupno cena bez PDV

pauš

pauš

UKUPNO
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PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
R.br

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Šlicovanje terena u zelenom
pojasu zajedno sa zatrpavanjem
radi otkrivanja podzemnih
instalacija (prosečna dimenzija
šlica je 1.0x0.4x1.0m.)
m3

1

m3

6

m3

7

pauš

1

m

26

m2

20

m2

20

m

26

m

26

m

26

Iskop zemlje za montažne jame
1,5x1x1m
Zatrpavanje rovova i montažnih
jama nakon polaganja gasovoda
sitnom zemljom od iskopa, zajedno
sa ravnanjem terena i odvozom
viška zemlje
Podbušivanje zemljišta ispod
asfalta u dužini od 26m
Prečnik rupe: φ 150 mm
Nabavka i montaža zaštitne PVC
cevi
Spoljašnji prečnik cevi: φ110 mm
Razbijanje asfaltirane, odnosno
betonirane površine radi izrade
montažne jame. Obračunava se po
kubnom metru. Podrazumeva se
kompletno sa utovarom šuta u
prevozno sredstvo i odvozom do
3 km.

Popravka asfaltirane, odnosno
betonirane površine slojem
nabijenog šljunčanog tampona
debljine 15 cm i asfalta odnosno
nabijenog betona debljine 20cm

Nabavka i montaža signalog kabla
sa standardnim spojnicama (za
signalizaciju PE gasovoda).
Postavlja se zajedno sa PE
gasovodom.
PZ-1x2,5mm2
Nabavka i postavljanje GAL
štitnika za obeležavanje trase
priključnog gasovoda
Nabavka i postavljanje
upozoravajuće PVC žute trake sa
nadpisom "GASOVOD", na 40 cm
iznad delimično zatrpanog rova
gasovoda.
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11

12

Nabavka i ugradnja betonskih
stubova sa mesinganom pločom
za obeležavanje trase gasovoda.
Ugrađuje se kod ogranaka i
promena pravca.
Dimenzije: 20x20x50 cm
Geodetsko snimanje trase
podzemnog gasovoda radi
unošenja u katastar podzemnih
instalacija.

kom

2

m

26

UKUPNO

UKUPNO - PRIKLJUČNI GASOVOD (MAŠINSKI +
PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI)
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VIII. PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
R.br

1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Pripremni radovi koji obuhvataju:
Upoznavanje sa postojećim stanjem instalacija na gradilištu
Upoznavanje sa projektnom dokumentacijom
Usaglašavanje projektne
dokumentacije sa stvarnim stanjem pauš

2

Čišćenje gradilišta pre puštanja u
rad

3

Hladna proba instalacija prema
tehničkim uslovima

4

Merenje emitvane buke prilikom
rada opreme

5

Topla proba instalacija sa
regulisanjem svih projektnih
parametara i balsiranjem ventila
atestiranom mjernom opremom uz
izradu zapisnika koji se predaju
investitoru

6

Puštanje u rad i probni rad
instalacije tokom kojeg je
neophodno obezbediti stalno
prisustvo obučenog osoblja i
praćenje rada instalacije

7

Izrada i isporuka projekta
izvedenog objekta u tri primerka i
atestno-tehničke dokumentacije za
tehnički pregled

8

Izrada i postavljanje plastificiranih
hidrauličkih šema instalacija u
tehničkim prostorijama

9

Izrada uputstava za rukovanje i
održavanje u tri primerka

10

Obuka korisnika za rukovanje
instalacijama

11

Učešće u tehničkom pregledu i
otklanjanje primedbi komisije

12

Primopredaja izvedenih instalacija

pauš

pauš

pauš

pauš

pauš

pauš

pauš

pauš

pauš
pauš

pauš

UKUPNO - PRIPREMNO-ZAVRSNI RADOVI
.
.
.
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ZBIRNA REKAPITULACIJA

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII

UKUPNO - INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE-VAZDUŠNI DEO
UKUPNO - INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE- VODENI DEO
UKUPNO - AUTOMATSKO UPRAVLJANJE RADOM
KLIMA KOMORA
UKUPNO - INSTALACIJA RADIJATORSKOG
GREJANJA
UKUPNO - INSTALACIJA VENTILATORSKIH
KONVEKTORA
UKUPNO - KLIMATIZACIJA PROSTORIJA REŽIJA
UKUPNO - PRIKLJUČNI GASOVOD (MAŠINSKI +
PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI)
UKUPNO - PRIPREMNO-ZAVRSNI RADOVI

UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE
.
.
.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

211/515

PREDMER RADOVA ZA SPRINKLER INSTALACIJE
Stabilni sistem za gašenje požara raspršenom vodom tipa sprinkler je projektovan u skladu sa važećim
srpskim standardima (SRPS EN 12845 i SRPS 12259-1). Predmerom su dati referentni proizvođači i
proizvodi. Ukoliko se umesto referentnog proizvoda ugradi drugi proizvod, ono mora biti istih ili boljih
karakteristika nego referentni proizvod, a svakako da bude u skladu sa gore navedenim standardima.

A
R.br

1

SPRINKLER INSTALACIJE
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, isporuka i ugradnja spojnice za
sprinkler mlaznicu (predviđene mlaznice su
1/2" NPT spoljni navoj). Umesto mlaznice u
ovoj fazi izgradnje predviđa se ugradnja čepa
od pocinkovanog čelika (1/2" spojni navoj).
Umesto ugradnje spojnice za sprinkler
mlaznicu na razvodnu cev, može se primeniti
i rešenje sa zavarivanjem kraka za mlaznicu
na razvodnu cev.
Pozicijom obuhvatiti spojnicu za sprinkler
mlaznicu i čep, i sav potreban materijal i rad
pri izradi priključka za mlaznice.
priključak
Ø25
priključak
Ø32
priključak
Ø40
priključak
Ø50
priključak
Ø65

mlaznice na cevovodu

kom

mlaznice na cevovodu

kom

mlaznice na cevovodu

kom

mlaznice na cevovodu

kom

mlaznice na cevovodu

kom

33
12
8
3
4
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2

Nabavka čeličnih bešavnih cevi za radni
pritisak od 16 bara, dopremanje i montaža.
Spajanje cevi se vrši zavarivanjem, odnosno
navojima kod manjih prečnika cevi. Gotovi
komadi cevi su antikorozivno zaštićeni a u
svemu prema opisu iz opštih tehničkih uslova
projekta. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, dopremanje i montaža, prateća
dokumentacija, sertifikati, kao i sav spojni,
zaptivni materijal potreban za montažu.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih
čeličnih cevi.

Ø25 (33,7 x 3,2 mm→ 2,42 kg/m’ ),
L=70 m
Ø32 (42,4 x 3,2 mm→ 3,11 kg/m’ ),
L=40 m
Ø40 (48,3 x 3,2 mm→ 3,59 kg/m’ ),
L=24 m
Ø50 (60,3 x 3,6 mm→ 5,07 kg/m’ ),
L=23 m
Ø65 (76,1 x 3,6 mm→ 6,49 kg/m’ ),
L=22 m
Ø80 (88,9 x 3,6 mm→ 7,63 kg/m’ ),
L=3 m
Ø100 (108,0 x 4,0 mm→ 10,3
kg/m’ ), L=13 m
Ø125 (133,0 x 4,0 mm→ 12,8
kg/m’ ), L=8 m
Ø150 (159,0 x 4,5 mm→ 17,1
kg/m’ ), L=19 m

3

kg

170

kg

125

kg

86

kg

117

kg

143

kg

23

kg

134

kg

103

kg

325

Nabavka, transport i ugradnja seta za
ispiranje i ispitivanje sprinkler instalacije na
krajevima glavnih cevovoda:
set za testiranje mlaznice K80
kuglasti ventil Ø25, sprinkler spojnica Ø25,
pocinkovana cev Ø25, pocinkovano koleno
Ø25, čep Ø25.
Obračun po kompletnoj izvedenom priključku
za ispiranje i ispitivanje instalacije.

kompl

4
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4

5

6

Nabavka, isporuka i montaža nosača cevi sa
kruškastim obujmicama, navojna šipka, tipl,
navrtka. Nosači se postavljaju na
maksimalnom međusobnom rastojanju od
4m. Predmerom se daje orijentacioni broj
nosača cevi, a tačne količine će se odrediti
prilikom montaže instalacije.
Obračun po komadu montiranog nosača.
*Referentni proizvođač: "Hilti"
nosač cevi DN150 mm

kom

5

nosač cevi DN125 mm

kom

5

nosač cevi DN100 mm

kom

5

nosač cevi DN80 mm

kom

1

nosač cevi DN65 mm

kom

10

nosač cevi DN50 mm

kom

10

nosač cevi DN40 mm

kom

10

nosač cevi DN32 mm

kom

15

nosač cevi DN25 mm

kom

30

Bušenje postojećih betonskih zidova na
mestu prolaza cevi između požarnih sektora.
Nakon montaže cevi prostor oko cevi napuniti
vatrootpornim ekspandirajućim materijalom
(kao Hilti, Würth ili sličan) prema uputstvu
proizvođača, kako bi se dostigla
odgovarajuća vatrootpornost mesta probijanja
cevi (120 minuta). Obračun komadu prodora
cevi.
prodor cevi DN 150 mm (1x20 i
1x45cm)
prodor cevi DN 100 mm

kom
kom

prodor cevi DN 65 mm

kom

prodor cevi DN 50 mm (2x20 i
1x45cm)
prodor cevi DN 40 mm (25 cm)

kom
kom

1

prodor cevi DN 32 mm

kom

0

prodor cevi DN 25 mm (30 cm)

kom

1

2
0
0
3

Bušenje postojećih betonskih zidova (debljine
2x20cm) i dijafragme (debljine 60 cm) na
mestu prolaza horizontalnog glavnog
cevovoda prečnika DN150 u podrumu, na
mestu prelaska iz starog u novi deo objekta,
gde se ugrađuje kompenzator. Nakon
montaže kompenzatora oko cevi napuniti
vatrootpornim ekspandirajućim materijalom
(kao Hilti, Würth ili sličan) prema uputstvu
proizvođača, kako bi se dostigla
odgovarajuća vatrootpornost mesta probijanja
cevi (120 minuta). Debljina betonskih zidova
je 20 i 30 cm. Obračun po kompletmo
izrađenoj poziciji.
kom

1
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7

Nabavka, transport i ugradnja kompenzatora
DN150. Kompenzator se ugrađuje na
horizontali sprinkler instalacije u podrumu na
mestu prelaska iz starog u novi deo objekta.
Kompenzator je sa duplim mehovima i
omogućuje pomeranja u aksijalnom i
tangencijalnom pravcu. U jediničnu cenu ulazi
nabavka, spojni materijal, montaža i kontrola
ugradnje. Obračun se vrši po komadu.
kompenzator DN150

8

kom

Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićene slepe
prirubnice DN150 za radni pritisak od 10 bari
koja se ugrađuje na kompenzator opisan u
prethodnoj poziciji. Slepa prirubnica će se
ukloniti u nastavku izgradnje sprinkler mreže.
Obračun po komadu.
kom

9

kompl.

1

Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom
cenom obuhvatiti i izradu bakterioloških
analiza kojima se dokumentuje kvalitet
dezinfekcije. Obračun se vrši paušalno.
(ukupno 222m cevi)

11

1

Ispitivanje mokrog cevovoda (sprinkler
instalacije) na hidrostatički pritisak u svemu
prema važećim standardima SRPS EN
12845. Ispitivanje se vrši u trajanju od
najmanje 2 sata pritiskom od 15 bari, u svemu
prema pravilima struke, važećih standarda i
uputstvu proizvođača cevi za ovu vrstu
radova. Obračun se vrši paušalno.
(ukupno 222m cevi)

10

1

kompl.

1

Kompletna spoljna antikorozivna zaštita cevi,
fazonskih komada, armatura i nosača
cevovoda bojom otpornom na agresivno
dejstvo vode u tonu po izboru investitora.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno čišćenje,
farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i
materijalom. Obračun paušalno
kompl.

1
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12

Zaštita cevovoda (kompenzator i slepa
prirubnica opisani u pozicijama 3.21 i 3.22) od
mehaničkih oštećenja u delu objekta zgrade
koji će se raditi u narednim fazama. Pozicijom
obuhvatiti kompletan materijal i rad na izolaciji
kompl.

13

1

Ostali nepredviđeni radovi i sitan materijal.
Max. 10% od cene cevi.
pauš.

1

UKUPNO SPRINKLER INSTALACIJA
.
.
.
.
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PREDMER RADOVA ZA DOJAVU POŽARA SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA GASOM FM200
Stabilni sistem za gašenje požara gasom FM200 je dimenzionisan u skladu sa važećim srpskim standardima (SRPS
EN 15004-1 i SRPS EN 15004-5.
U fazi VII predviđa se samo ugradnja električnih kablova za dojavu požara sistema za gašenje požara gasom
FM200
B

R.br

1

SISTEM ZA KONTROLU I DOJAVU POŽARA

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

Nabavka, isporuka i ugradnja instalacionog
bezhalogenog negorivog kabla tipa N2XH-J,
3x1.5 mm, negorivog do 90 minuta za glavno
napajanje centrala.
Pozicijom obuhvatiti sav potreban materijal i
rad.
m'

2

Nabavka, isporuka i ugradnja
bezhalogenog
negorivog
WFA10210, 2x1mm, negorivog
za povezivanje svih elemenata
povezivanje centrale na PPC.

50

instalacionog
kabla
tipa
do 30 minuta
sistema, i za

Pozicijom obuhvatiti sav potreban materijal i
rad.
m'
3

ukupno cena bez PDV

100

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenih
(halogen free) PVC kanalica 20x10mm u koje
se polažu kablovi.
Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
m'

150

UKUPNO SISTEM ZA DOJAVU POŽARA I SISTEM ZA
GAŠENJE POŽARA GASOM FM200
:
.
.
.
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PREDMER RADOVA SCENSKE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE
NAPOMENA:
Isporučiti i transportovati na gradilište sav potreban materijal i izraditi el. instalacije u
svemu prema priloženoj tekstualnoj i grafičkoj dokumentaciji ovog projekta, sa
ugradnjom kvalitetnog materijala i opreme, kao i svim potrebnim pomoćnim
materijalom i stručnom radnom snagom, a u skladu sa važećim propisima.
NAPOJNI I UPRAVLJAČKI ORMANI
Ovo poglavlje obuhvata isporuku, montažu i ugradnju svih razvodnih ormana sistema,
u svemu prema opisu i specifikaciji svake pozicije posebno.
Svi ormani treba da budu izrađeni od unapred prefabrikovanih standardnih čeličnih
profila od 2 puta dekapiranog čeličnog lima debljine 1,5-2 mm, u zaštiti IP43.
Vrata ormana sa univerzalnom bravom i ključem.
Orman opremljen džepom za smeštaj dokumentacije sa unutrašnje strane vrata i
propratni elementi za montažu ormana

I

R.br

1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

ORMAN ZA NAPAJANJE I UPRAVLJANJE
POGONOM BOČNE PROTIVPOŽARNE
ZAVESE U KONCERTNOJ SALI RO-PPZ-bp
Zidni orman sa montažnom pločom dimenzija
600x400x300mm(VxŠxD) - 1kom
Frekventni regulator nominalne snage 3kW,
sa mrežnim filterom kočionim otpornikom,
osiguračem, kontakterom i pomoćnim relejima
- 1kompl
Napojna jedinica 24VDC, 2.5A - 1kom
Ventilator sa termostatom - 1kom
Redne kleme, DIN šine, kablovske uvodnice,
provodnici, i ostali sitan a nenaveden
materijal 1kompl

kom
2

3

KOMANDNI ORMAN ZA PROTIVPOŽARNU
ZAVESU KO-PPZ
Zidni orman sa montažnom pločom dimenzija
400x400x210mm(VxŠxD) - 1kom
Svetleći tasteri za komandu sa indikacijom
krajnjih položaja - 2kom
Svetlosni indikatori za signalizaciju havarije 1kom
ESTOP prekidač za hitno zaustavljanje 1kom
Prekidač sa ključem - 1kom
kom

3

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

218/515

3

Isporuka i ugradnja opreme: ČELIČNA
PROTIVPOŽARNA ZAVESA bočno na sceni
(PPZ
mesto ugradnje: scena na bočnom zidu;
dimenzije pp pregrade: 9,960 x 8,930 x 180
mm;
nosivost:; bruto 8,500 kg;
brzina kretanja: 0.30 m/s – potrebno vreme
spuštanja 30 s;
radni hod:8,780 mm (od kote +0.00 do kote
+8.78m); br. tački vešanja/uže vešanja: 2 x 4 /
Ø16 mm;
kinematski prenos: na strani tereta 1 : 1, na
strani pogona 1 : 2;
uže vuče: Ø8 mm;
br.kontrategova / masa jednog kt: 2 / 4,150
kg;
karakteristike pogona:
motor-reduktor, izlaznih karakteristika
P = 3.00 kW, M = 691 Nm, n = 39 min-1;
mehanizmom beznaponskog pokretanja "volan";
sa mehaničkim osiguranjem od ispadanja
užeta iz žleba;
bubnjem za namatanje užadi vuče na
izlaznom vratilu
reduktora.
sigurnosni sistemi: dupla kočnica prilagođena
pozorišnim uslovima
sklop krajnjih isključivača;
sklop havarijskih isključivača;
režim rada elektromotora S2;
bubanj namatanja užeta: 320 mm;
kom

3

UKUPNO SCENSKA TEHNIKA I TEHNOLOGIJA

.
.
.
.
.
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PREDMER RADOVA
NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE – NEPSZINHAZ
ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE POZORIŠTA U SUBOTICI
REKAPITULACIJA

ukupno bez pdv

ukupno sa pdv

ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI DEO novi deo objekta
ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI DEO stari deo objekta
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA RASPRŠENOM
VODOM
STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA GASOM
SCENSKA TEHNIKA

UKUPNO
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ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE
„НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ“ U SUBOTICI
PREDMER RADOVA
ZA NASTAVAK RADOVA NA ADAPTACIJI, REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI ZGRADE NARODNOG
POZORIŠTA II DEO
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA
Izvođač radova ima obavezu da prilikom izrade ponude stekne celokupan uvid u radove uvidom u projektnu
dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do nepredviđenih naknadnih radova.
Izvođač radova ima obavezu da uoči i ukaže na bilo kakve eventualne propuste u projektnoj dokumentaciji, kao i na bilo
kakve izmene koje na gradilištu nastanu u toku izvođenja radova, a koje stvaraju potrebu za određenim izmenama na
instalacijama.
U slučaju da postoje netačnosti u projektnoj dokumentaciji ili predmeru ili teškoće u realizaciji projekta izvođač je uočene
probleme dužan odmah predočiti nadzornom organu ili projektantu, jer će u suprotnom izmene pasti na njegov teret
Povezivanje svih uređaja predviđenih ovim projektom energetskim i signalnim kablovima sa izvorom električnog
napajanja i komandnim ormanima su obeveza izvođača elektro radova.
Za svaku izmenu projekta je potrebno obezbediti saglasnost projektanta.
Izvođač radova obezbeđuje kompletnu logistiku na gradilištu, koja uključuje, ali se ne ograničava samo na kancelariju,
magacine, toalet i priključke vode i električne energije, pri čemu je potrebno obratiti posebnu pažnju na mere zaštite na
radu.
Izvođač je obavezan da obezbedi probni rad svih instalacija pod punim opterećenjem u trajanju od najmanje 24 sata
dnevno u trajanju od 4 nedelje, tokom kojeg perioda treba da budu izvršena sva finalna podešavanja i balansiranja, kao i
obuka osoblje korisnika.Svi troškovi energije tokom ovog perioda (prirodni gas, električna energija, voda, gorivo, sredstva
za podmazivanje i sl.) će biti deo ugovora. Nakon probnog rada sve delove koji su bili izloženi trošenju i habanju (na
primer filteri) je potrebno zameniti, a sve hvatače nečistoće očistiti.

april 2018.godina

.
.
.
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PREDMER RADOVA
ZA NASTAVAK ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE OBJEKTA „НАРОДНО
ПОЗОРИШТЕ – NARODNO KAZALIŠTE – NÉPSZÍNHÁZ“ U SUBOTICI DEO I

SADRŽAJ
1.1

PREDMER ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI DEO novi deo objekta

1.2

PREDMER ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI DEO stari deo objekta

3.1

PREDMER RADOVA HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA / vodovod i kanalizacija

3.2

PREDMER RADOVA ZA SPRINKLER I DRENČER INSTALACIJE

3.3

PREDMER RADOVA ZA DOJAVU POŽARA SISTEMA ZA GAŠENJE POŽARA GASOM FM200

4.1, 5.1, 5.2 PREDMER RADOVA ZA ELEKTRO INSTALACIJE
6.1

PREDMER RADOVA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
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PREDMER RADOVA
NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE – NEPSZINHAZ
AG deo za potrebe elektro i masinskih instalacija
I
R.br

DEMONTAŽA I RUŠENJE
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

Pažljiva demontaza i ponovna
montaza ventilisane fasade radi
probijanja otvora za prikljucenje
masinskih instalacija. U cenu je
obracunata i izrada otvora u
kamenim plocama. U cenu je
obracunata i fasadna skela. Šut
prikupiti, izneti iz objekta, utovariti
u kamion I odvesti na deponiju
gradilišta. Obračun po m2.
m2

225.00

2

Pažljivo probijanje otvora za
prikjljucenje masinskih instalacija u
armirano betonskom zidu, debljine
d=16cm. Šut prikupiti, izneti iz
objekta, utovariti u kamion I odvesti
na deponiju gradilišta. Obračun po
kom.
Otvor do 0.30m2
kom
Otvor do 0.50m2
kom

7.00
5.00

Ukupno radovi na demontaži i rušenju

II
R.br

ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Opis

J/m

kol.

1

Nabavka materijala, transport
izrada I montaža konstrukcije
platformi. Konstrukciju platformi
izraditi od čeličnih nosača, limova,
ugaonika, flahova i slično, a po
projektu, detaljima i uputstvu
projektanta. Spojeve i varove
idealno izraditi, očistiti i obrusiti.
Pre ugradnje konstrukciju očistiti
od korozije i prašine, naneti
impregnaciju i osnovnu boju, po
izvršenoj montaži popraviti je. U
cenu ulaze i ankeri, zavrtnji,
podloške, skela, kao i atestiranje
konstrukcije i varova. Obračun po
kg.
Kota +22.50 dizel agregat
Kota +22.50 mas. instalacije

kg

4400.00
14600.00
19000.00

Ukupno čelična konstrukcija
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Rekapitulacija
Ukupno radovi na demontaži i rušenju
Ukupno čelična konstrukcija
Ukupno

.

.
.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

224/515

PREDMER RADOVA
NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE – NEPSZINHAZ
ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE POZORIŠTA U SUBOTICI
GLAVNI PROJEKAT ENTERIJERA
C

CELINA

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ENTERIJERSKIH RADOVA

Cena koju ponudi izvodjač za radove iz ovog elaborata mora biti kompletna, prodajna, kalkulisana tačno prema
uslovima i opisima za svaku normativnu grupu, prema gradjevinskim normama, standardima i važećim
tehničkim propisima. Način obračunavanja, opis rada i svi pripadajući radovi (pripremni, pomoćni, prateći,
uslužni, završni i dr.) odredjivaće se obavezno prema sledećim normama:
1.PROSEČNE NORME U GRADJEVINARSTVU izd. Gradjevinska knjiga, Beograd 1994 god.
2.TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRADJEVINARSTVU Zavraj.
Način obračuna po ovim normativima nije uvek jednoznačno odredjen. Kao obavezan odredjuje se obračun
prema normativu GN (normativi pod tačkom 1.). Način obračuna prema TU (pod tačkom 2.) primenjuje se
izuzetno i samo ako je uz opis odredjene pozicije posebno zahtevan.
Kompletan projekat enterijera po kome je izradjen ovaj elaborat treba da bude dostupan ponudjaču.
Opšti uslovi za izvodjenje radova i opšti uslovi uz pojedine normativne grupe iz ovog elaborata, normativi I
tehnički propisi obavezuju izvodjača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u opisu
posebno naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije uvek su uračunati u cenu:
-SVI REDOM NABROJANI (ILI NAVEDENI) RADOVI I POSTUPCI I SAV MATERIJAL POTREBAN ZA
IZVODJENJE.
-Nabavka i dostava na gradilište svog potrebnog materijala.
-Razmeravanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Premeravanja, snimanja na licu mesta i kalkulacije za potrebe nabavke materijala. Predstavljanje
rezultata ovih kalkulacija investitoru ili nadzornoj službi na njihov zahtev.
-Konsultacije sa projektantom ili autorom objekta u pogledu nabavke materijala ili izvodjenja specifičnih
radova. Ovo se naročito odnosi na pozicije kod kojih je naglašeno kao posebna obaveza izvodjača, takodje, i
kod pozicija gde tokom projektovanja nije bilo moguće bliže precizirati kvalitet materijala ili način rada (ako se
smatra stavkom od većeg uticaja na jediničnu cenu može se izvršiti još u toku obrade ponude, a obavezno u
toku tehnološke pripreme).
-Sav potreban horizontalni i vertikalni transport do radnog mesta.
-Svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predvidjeni gore navedenim normativima i
opštim uslovima uz svaku normativnu grupu radova, uključujući i materijal.
-Sve radne skele potrebne za izvršenje radova, izuzev fasadnih skela koje su obračunate posebno.
-Čišćenje radnog mesta po završenom ili prekinutom poslu, I odnošenje šuta van gradilišta, ako za datu
poziciju nije posebno predvidjeno (šut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rušenju i
demontaži, odvoz šuta će biti naglašen ili obračunat posebno). Kao i čišćenje I odvoz šuta odmah po izdavanju
naloga od strane investitora (nadzorne službe).
-Potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije izvršenih radova, instalacija I enterijerskih
elemenata i obrada.
-Sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada.
-Premeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtevati u bilo kojoj fazi
radova.

Radovi moraju biti obavljeni tačno prema projektu i prema stavkama iz pripadajućih normi. Ako izvodjač
izvesne radove obavi kvalitatom ili materijalom koji ne zadovoljava, dužan je na zahtev investitora da izvrši
popravke, o svom trošku, u naloženom roku. Ako su radovi izvedeni poboljšanim kvalitetom, investitor nije
obavezan da nadoknadi cenu, ako ovo nije regulisano pre izvršenja. Investitor (nadzorna služba) ima pravo da
zahteva sve vrste provera radova i materijala u bilo kojoj fazi, ako se pokaže sumnja u kvalitet. Za ovaj slučaj
formira se komisija sa predstavnicima obe strane, po potrebi pojačana neutralnim stručnim licem ili
specijalizovanom organizacijom. Troškovi provera rasporedjuju se prema iskazanim rezultatima, ili dogovorno
(prema zakonu o obligacionim odnosima).
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Eventualne naknadne i nepredvidjene radove ili izmene u radu I materijalu, izvodjač mora najaviti pre izvršenja.
U ovom slučaju izvodjač je obavezan da formira dopunske ponude i ugovore, a na zahtev investitora da izvrši i
analize cena i to prema gore navedenim normativima. Sve izmene izvodjač i investitor obavezni su da podnesu
na overu projektantu.

Odvoz šuta i čišćenje radnog mesta izvodjač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane investitora
(nadzorne službe). Ovakav nalog može uslediti u bilo koje vreme, u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu,
zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova. Izvodjač je obavezan da u
saglasnosti sa investitorom (ako za to postoje uslovi) oformi privremenu gradilišnu deponiju. Za radove koji
proizode šut pozicije su kalkulisane sa odnošenjem samo na gradilišnu deponiju, a posebno odvoz sa
gradilišne na stalnu deponiju. Ovaj postupak nije obavezan (ako je lakši direktan prevoz na stalnu deponiju), i
ako se izvršava bez uticaja na cenu. Sav demontirani materijal i šut pripada investitoru, posebno je naglašeno
pod kojim uslovima se plaća njegov transport sa gradilišta.
Sav materijal, radove i celo gradilište dužan je da čuva izvodjač o svom trošku, sve do predaje objekta
investitoru. Izvodjač je dužan da se tokom rada pridržava svih zakonskih, opštih, posebnih I internih propisa
HTZ i PPZ.
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I

BETONSKI RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA

Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.400 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu, statičkom
proračunu i detaljima armature. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata, bez obzira gde su računati kao materijal.
-Nega betona.
-Gradilišni transport.
Sa posebnim napomenama uz odgovarajuću poziciju cena uvek obuhvata i sledeće radove:
-Izradu, postavljanje, premeštanje i demontažu oplate sa odgovarajućim podupiranjem-cevnim
podupiračima ili cevnim skelama, odn. kompletnu upotrebu i manipulaciju oplate I podupiranja sa utroškom
rada i materijala prema GN.601.

Opisi podrazumevaju klasičnu tehnologiju betoniranja, kao je predstavljeno projektom konstrukcije. Obaveza je
izvodjača da u pripremi gradnje detaljno razradi dinamiku i tehnologiju betoniranja (eventalno prema svojoj
opremljenosti i ustaljenoj praksi), u ovom smislu obavezan je da pre početka radova dostavi na overu
projektantu i nadzornoj službi projekat betoniranja koji sadrži sledeće podatke:
-Način i tehnologiju sistema oplate sa računskim dokazom stabilnosti za komplikovane elemente
(podupiranja iznad 6m, podupiruće skele, mostne ili korubne oplate i skele, montažne elemente, polumontažne,
montažne i pune ploče, ramove i grede raspona preko 6,0m, kupole, ljuske).
-Tehnologiju i dinamiku ugradnje ili montaže betona I event. posebne zahteve u vezi ovoga.
Ako se pokažu kao nužne bilo kakve izmene, ili ako se projektom betona predlažu izmene i razlike od
tehnologije predvidjene projektom konstrukcije, izvodjač je obavezan da pribavi posebnu pismenu saglasnost
projektanta pre početka radova. Izvodjač je obavezan da vodi računa o ugradjivanju (I blagovremenoj nabavci)
raznih veznih i ankernih elemenata u beton, bez obzira gde su isti kalkulisani kao pripadajući materijal.
Obaveza je izvodjača da pre početka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu. Nije dozvoljeno betoniranje
pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proizašla iz uslova rada ili tehnologije i dinamike izvodjača, ne
plaća se ako nije posebno regulisana, pre izvršenja. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih
radova.
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nabavka materijala, transport I
obrada podnih površina
protivhabajućim aditivom sive boje
tipa “Fer beton”, debljine 3-5 mm,
renomiranih proizvođača. Aditiv,
“Fer beton” ugraditi „sveže na
sveže“ i bez prekida, do završetka
ugradnje. Podloga mora biti
armirano betonska ploča,
minimalne marke MB 30. Na svežu
betonsku masu naneti (posuti) suvu
mešavinu “Fer betona” i obradu
izvršiti mašinskim rotacionim
gladilicama, dok se mešavina u
potpunosti ne utisne u podlogu, iz
koje uzima vodu. Posipanje i
obradu vršiti dok se ne utroši
predviđena količina “Fer
betona”(max 6 kg/m²) i dobije
horizontalna i glatka površina.
Obrađenu površinu štititi od brzog
sušenja, promaje, dirktnog sunca ili
niskih temperatura. Dilatacione fuge
širine 3-4 mm rezati po projektu, 2-6
dana po izradi košuljice. Fuge
ispuniti trajno elastičnim kitom. Pod
se može eksploatisati posle 14
dana. Obavezni su atesti na
otpornost u ugrađenom stanju I
atesti za materijal.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.5
7C

118.08
51.50
75.86
84.15
84.15
84.15
84.15

m2

170.13
752.17
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2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Priprema betonske površine.
Ukloniti sve trošne, nestabilne i
prljave delove betona a zatim
mehaničkim putem ohrapaviti
površinu, pikovanjem betona.
Pikovanje vršiti pikamerom za
beton.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.5
7C

190.94
126.46
149.32
160.02
160.02
160.02
140.35

m2

39.07
1,126.20
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3

Nabavka materijala, transport i
nanošenje materijala u cilju
delimične sanacije betona, (na
površini od 2-5% od ukupne
površine betona)
jednokomponentnom ,
mikroarmiranom, sulfatnootpornom
PCC masom za zaštitu i izravnjanje
“Betonprotekt F” proizvođača
KEMA ili ekv.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Površina betona mora biti čista,
čvrsta i bez masnoća, U slučaju
nečistih ili jako glatkih površina
izvršiti peskarenje, fino brušenje ili
neki sličan postupak. Veće
oštećene površine ili segregacijska
gnezda prethodno sanirati
reparaturnom masom. Vidljivu
armaturu zaštititi od korozije
antikorozivnim premazom koji je
ujedno i vezni sloj "staro-novo". Pre
nanošenja prvog sloja mase za
zaštitu betona, podlogu dobro
navlažiti, pazeći da na površini ne
ostane zadržana voda. Masu
pripremiti prema datom uputstvu
proizvođača i naneti četkom u
jednom premazu. Debljina nanosa u
jednom premazu iznosi min.1mm a
max.5 mm. Priprema podloge
obuhvaćena je drugom pozicijom i
ne ulazi u cenu ove pozicije.
Obračun 2 do 5% po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.5
7C

190.94
126.46
149.32
160.02
160.02
160.02
140.35

m2

39.07
1,126.20
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4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Nabavka materijala, transport i
izrada hidrofobne zaštite betonskih
površina, jednokomponentnim,
vodoodbojnim zaštitnim premazom
za upijajuće podloge (Sikagard 700
S ili ekv). Na pripremljenu i čistu
podlogu, premaz naneti prskanjem
pri niskom pritisku, četkom ili
valjkom, u pravcu od gore na dole,
u tankom sloju da proizvod ne curi.
Sledeći premazi naneti dok je
prethodni premaz još uvek vlažan.
Priprema podloge obuhvaćena je
drugom pozicijom i ne ulazi u cenu
ove pozicije.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.5
7C

190.94
126.46
149.32
160.02
160.02
160.02
140.35

m2

39.07
1,126.20

Ukupno betonski radovi I (1-4)
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II

ZIDARSKI RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE ZIDARSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.301 i tehničkim propisima. Tačno prema projektu. U cenu
odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih
napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Gradilišni transport
-Izrada, postavljanje i premeštanje skela potrebnih za rad sa utroškom materijala prema stavkama
GN.601.
-Ugradnja u nove zidove pakni ili metalnih ankera (bez obzira gde su obračunati kao materijal) za
povezivanje konstrukcije, bravarije i stolarije. Ovo važi i kod proboja ili proširenja otvora s tim da se pomenute
veze ugradjuju štemovanjem i injektiranjem cementnim malterom.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova. Cene sadrže sve radne operacije, utroške
materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja, GN
300".
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Nabavka materijala, transport I
malterisanje unutrašnjih zidova,
stubova I ispusta, sejanim
produžnim malterom razmere 1:2:6
u dva sloja, debljine d=2cm, sa
prethodnim prskanjem podloge
retkim cementnim malterom 1:3. Svi
stubovi, ispusti I ostali vertikalni
elementi , obračunavaju se
razvijeno bez obzira na broj ivica.
Obračun po m2.
Obračun po m2.
Kota -4.50;
PC
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.5
7C

1,006.31
187.86
67.66
80.12
332.93
183.95
127.96
335.33

m2

455.94
2,778.06
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2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Nabavka materijala, transport I
izrada cementne košuljice od
cementnog maltera 1:3, debljine
d=4.5cm, sa zaglađivanjem
mašinskim putem uz obavezno
postizanje projektovane nivelacije.
Obračun po m2.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

8.20
18.17
44.69
65.25
44.69
129.09
23.09

m2

13.40
346.58

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Nabavka materijala, transport I
izrada cementne košuljice od
cementnog maltera 1:3, debljine
d=4cm, sa zaglađivanjem
mašinskim putem uz obavezno
postizanje projektovane nivelacije.
Obračun po m2.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C

50.90
128.65
158.47
143.50
158.47
77.42

m2

187.93
905.34
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4

4.1

Malterisanje svih ravnih plafonskih
površina od betona produžnim
malterom. Omalterisane površine
moraju biti ravne, bez preloma i
talasa, a ivice oštre i prave.U
stavku je uračunat sav rad,
materijal i svi transporti. Obračun
prema m2 malterisane
površine.Konačan obračun prema
stvarno izvedenim količinama.
Kota -4.50;
PC
m2

167.32
167.32

m2

318.60
318.60

5

5.1

Malterisanje donje ploče stepeništa
od pune ab ploče produžnim
malterom u dva sloja. Omalterisane
površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa, a ivice oštre i
prave.U stavku je uračunatsav rad,
materijal i svi transporti. Obračun
prema m2 malterisane
površine.Konačan obračun prema
stvarno izvedenim količinama.
podgledi stepeništa

Ukupno zidarski radovi II (1-5)
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III

KAMENOREZAČKI RADOVI
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE KAMENOREZAČKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.261. TU.VII. JUS.U.F7.010. JUS.B.B3.200. i tehničkim
propisima u svemu prema projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Sva prethodna obrada građe.
-Izrada uzoraka.
-Izrada radioničke dokumentacije u pripremi prema smernicama datim projektom: plan montaže i nošenja
I vezivanja celokupnih obloga sa numeracijom redova i svih ploča u redu, specifikacija ploča prema numeraciji
iz plana montaže sa atestima u smislu JUS B.B3.200 i specifikacija nosača i spojnih sredstava. Za izradu ove
dokumentacije obavezno je uzimanje tačnih mera na licu mesta. Izvodjač je obavezan da pribavi saglasnost
projektanta na ovu dokumentaciju pre početka radova.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje, i premeštanje lakih skela potrebnih za rad prema normi GN.601.
-Gradilišni transport
- Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1

Nabavka materijala, transport I
oblaganje poda i podne sokle.
Ploče od prirodnog kamena,
debljine 2cm, veličine do 0,30m2,
finalno obradjene-polirane (max.
zahtev: Granitne ploče d=2cm, u
modulu 30/30cm). Postavljanje fuga
na fugu sa minimalnim spojnicama,
bez bordure. Vezni sloj lepak za
kamene ploče (Pojačane prionjivosti
i otpornosti na smicanje). Postići
projektovane nivelacije I eventualne
nagibe. Izvodjač je obavezan da
radove izvede u svemu prema
glavnom projektu enterijera I da pre
početka rada pribavi pismenu
saglasnost projektanta za sledeće
stavke od važnosti za izgled: Vrstu,
boju, ton i tip kamena-na osnovu
uzoraka predstavljenih na uvid
projektantu (U izboru će biti
najmanje dve različite vrste
kamena), bliže odrednice o veličini
modula I slogu ploča, precizno nivo
finalne obrade-poliranja. Soklu
obračunati sa 0.2m2/m.
Obračun po m2.
podesti
m2

93.12
93.12
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2

Oblaganje stepenika (čela I
gazišta), RŠ50cm. Ploče od
prirodnog kamena, finalno
obradjene-polirane i protivklizno
obezbedjene,
debljine: min.3cm-gazište, min.2cmčelo. Zalivanje cementnim malterom
1:3 u sloju od 4cm-prosečno, spoj
čela i gazišta nerdjajućim anker
spojnicama.

Izvodjač je obavezan da radove
izvede u svemu prema glavnom
projektu enterijera I da pre početka
rada pribavi pismenu saglasnost
projektanta za sledeće stavke od
važnosti za izgled: Vrstu, boju, ton i
tip kamena-na osnovu uzoraka
predstavljenih na uvid projektantu
(moguć je izbor dve različite vrste
kamena-u zavisnosti od funkcije
stepeništa ili za formiranje prostog
mozaika), bliže odrednice o veličini i
slogu ploča-u jednom komadu za
gazište i jednom za čelo stepenika
ili u formi "Lauf tepiha" birdura i sl.
precizno nivo finalne obradepoliranja i protivkliznog
obezbedjenja gazišta (ivične
kanelure, zaseci i sl.), precizno
profil stepenika, visinu I sistem
sokle (ravna gornja linija ili
stepenasto). Stepenici su ravni,
max. 20/30cm linijom penjanja.
Obračun po m1, stepenika
(horizontalnog spoja čela i
gazišta)+30cm na soklu ili bočnu
stranu kao obračunski dodatak bez
obzira na stvarnu veličinu sokle.
Obračun po m.

m1

229.50

Ukupno kamenorezački radovi radovi III (1-2)
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IV

KERAMIČARSKII RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE KERAMIČARSKIH RADOVA

Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.501. TU.IX. JUS.U.F2.011. I tehničkim propisima u svemu
prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada uzoraka.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje i premeštanje skela poterbnih za rad, prema GN.601.
-Gradilišni transport
Obračun se vrši prema snimlenoj količini izvedenih radova.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nabavka materijala, transport I
postavljanje zidne uvozne granitne
keramike, na sloju lepka. Granitnu
keramiku I klase, lepiti lepkom za
pločice od renomiranog
proizvođača, u slogu fuga na fugu.
Po potrebi ivice pločica ručno
dobrusiti. Obložene površine moraju
biti ravne i vertikalne. Postavljene
pločice fugovati vodootpornom
toniranom fugo masom. Izvodjač je
obavezan da radove izvede u
svemu prema glavnom projektu
enterijera. Vrstu, boju, ton I slog
granitne keramike odabrati na
osnovu uzoraka predstavljenih na
uvid projektantu I njegovu pismenu
saglasnost.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

59.78
98.98
223.84
98.86
227.67
181.18
102.73

m2

67.77
1,060.80
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2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Nabavka materijala, transport I
postavljanje podne uvozne granitne
keramike, na sloju lepaka, debljine
d=1cm.Granitnu keramiku I klase,
lepiti lepkom za zidne pločice od
renomiranog proizvođača
atestiranog na smicanje, u slogu
fuga na fugu. Po potrebi ivice
pločica ručno dobrusiti. Obložene
površine moraju biti ravne i
horizontalne, sa postignutom
projektovanom nivelacijom I
eventualnim nagibima. Postavljene
pločice fugovati vodootpornom
toniranom fugo masom. Izvodjač je
obavezan da radove izvede u
svemu prema glavnom projektu
enterijera. Vrstu, boju, ton.granitne
keramike odabrati na osnovu
uzoraka predstavljenih na uvid
projektantu I njegovu pismenu
saglasnost
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

8.20
18.17
44.69
65.25
44.69
129.09
23.09

m2

13.40
346.58

Ukupno keramičarski radovi IV (1-2)
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V

SUVOMONTAŽNI RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE SUVOMONTAŽNIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.VIII, JUS.B.C1.030, B.C8.030, B.C8.532, B.C1.035, i
tehničkim propisima u svemu prema projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada uzoraka.
-Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
-Izrada, postavljanje i premeštanje skela poterbnih za rad, prema GN.601.
-Gradilišni transport
Obaveza je izvodjača da za sav izolacioni materijal koji se koristi za akustičku obradu zidova I
spuštenih plafona pribavi odovarajuće ateste kojima se dokazuje da njihov koeficijent apsorpcije
zadovoljava kriterijume definisane: Elaboratom zvučne zaštite uz glavni projekat adaptacije,
rekonstrukcije I dogradnje zgrade "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ",
izradjenom od strane "Laboratorije za akustiku" Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Obračun se vrši prema snimlenoj količini izvedenih radova.
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Nabavka, transport materijala i
izrada Knauf pregradnog zida
W112 u svemu prema SRPS
U.N2.012. Pregradni zid s
jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 75
mm /prema SRPS EN 14195/. Zid
je nenosiv. Visina zida max. 5,50 m
(osni razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina zida 125 mm,
obostrano dvoslojno obložen Knauf
standardnim građevinskim gipsanim
pločama tip A /prema SRPS EN
520/, debljine 12,5 mm. Izolacioni
sloj od mineralne staklene vune
Knauf Insulation Natur Board Fit-G+
debljine 75 mm. Zvučna zaštita
Rw= 55 dB. Obrada spojeva GK
ploča u kvalitetu Q2 - pregletovan
spoj. Požarna otpornost F/EI 60
prema SRPS U.J1.090 i SRPS EN
13501-2. Ispuna spojeva s Knauf
Uniflott.om sa upotrebom papirne
bandaž trake. U cenu obračunati i
zastitnu ivicnu lajsnu. zid oznaka
Z13
Obračun po m2.
Kota -4.50
PC
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.02
5C

12.62
33.78
34.04
46.29
33.81

m2

13.92
174.47
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2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Nabavka, transport materijala i
izrada Knauf pregradnog zida
W112 u svemu prema SRPS
U.N2.012. Pregradni zid s
jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 50
mm /prema SRPS EN 14195/. Zid
je nenosiv. Visina zida max. 4,00 m
(osni razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina zida 100 mm,
obostrano dvoslojno obložen Knauf
vlagootpornim-impregniranim
gipsanim pločama tip H2 /prema
SRPS EN 520/, debljine 12,5 mm.
Izolacioni sloj od mineralne staklene
vune Knauf Insulation Natur Board
Fit-G+ debljine 50 mm. Zvučna
zaštita Rw= 54 dB. Obrada spojeva
GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj. Požarna
otpornost F/EI 60 prema SRPS
U.J1.090 i SRPS EN 135012.Ispuna spojeva s Knauf Uniflott
impregniranim sa upotrebom
papirne bandaž trake. Oznaka
zida Z13a hodnik /toalet Z13b
toalet/toalet (W112)
Obračun po m2.
Kota -4.50
PC
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

26.68
18.95
53.56
106.99
46.37
106.59
82.29
31.36

m2

10.97
457.08
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3

Nabavka, transport materijala i
izrada Instalacionog zida tip Knauf
W116 u svemu prema SRPS
U.N2.012. Širina zida 400 mm.
Zida sa dvostrukom metalnom
potkonstrukcijom od CW 75 mm
profila /debljina lima 0,6 mm/
/prema SRPS EN 14195/.
Dvostrano dvoslojna obloga od
Knauf vlagootpornih-impregniranih
ploča tip H2 debljine 12,5 mm
/prema SRPS EN 520. Zid je
nenosiv. Razmak između
potkonstrukcije 200 mm. Dvostruki
CW profili postavljeni paralelno na
osovinskom razmaku od 62,5 mm i
međusobno povezani komadima
iste gipsane ploče tip H2 dimenzija
200 x 500 mm na osovinskom
razmaku od 600 mm.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Visina zida je max. dozvoljena 4,00
m. Unutar zida između vertikalnih
postaviti izolacioni sloj od mineralne
kamene vune Knauf Insulation tip
Natur Board Fit-G Plus debljine 2 x
75 mm. Zvučna izolacija Rw= 54
dB. Obrada spojeva u kvalitetu Q1
s Knauf Unifloot impregnirani s
upotrebom papirne bandaž trake.
Napomena: Zbog sprečavanja
prenosa zvuka ispod obodnih CW i
UW profila naneti Knauf
Trenwandkit - zaptivni kit. Zid sa
geberit vodokotlićima i nosačima za
konzolnu wc šolju oznaka Z41a
Obračun po m2.
Kota -4.50; -3.20
PC
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C

4.70
6.51
9.64
22.03
25.32

m2

16.50
79.99
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4

4.1
4.2

PROTIVPOŽARNA OBLOGA:
Nabavka, transport materijala i
izrada Knauf PROTIVPOŽARNE
zidne obloge tip W628 u svemu
prema SRPS U.N2.012. Zidna
obloga s jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 75
mm /prema SRPS EN 14195/.
Pregrada je nenosiva. Visina
pregrade je max. 5,00 m (osni
razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina pregrade je 175
mm, obostrano dvoslojno obložena
Knauf protivpožarnim masivnim
gipsanim pločama tipa DF, debljine
25 mm /prema SRPS EN 520/.
Požarna otpornost EI90. Izolacioni
sloj od mineralne staklene vune
Knauf Insulation Natur Board Fit-G+
debljine 75 mm.. Obrada spojeva
GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj. Ispuna spojeva s
Knauf Uniflott-om s upotrebom
papirne bandaž trake. Napomena:
Zbog sprečavanja prenosa zvuka
ispod obodnih CW i UW profila
naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni
kit. Oznaka zida Z12 - ppz
prostorija/hodnik obostrano

Obračun po m2.
Kota +6.75
2C
Kota +22.50
7C

6.00

m2

34.15
40.15
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5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

PROTIVPOŽARNA OBLOGA:
Nabavka, transport materijala i
izrada Knauf PROTIVPOŽARNE
zidne obloge tip W628 u svemu
prema SRPS U.N2.012. Zidna
obloga s jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 75
mm /prema SRPS EN 14195/.
Pregrada je nenosiva. Visina
pregrade je max. 5,00 m (osni
razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina pregrade je 175
mm, obostrano dvoslojno obložena
Knauf protivpožarnim masivnim
gipsanim pločama tipa DF, debljine
12.5+12.5 mm /prema SRPS EN
520/. Požarna otpornost EI90.
Izolacioni sloj od mineralne staklene
vune Knauf Insulation Natur Board
Fit-G+ debljine 75 mm.. Obrada
spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj. Ispuna spojeva s
Knauf Uniflott-om s upotrebom
papirne bandaž trake. Napomena:
Zbog sprečavanja prenosa zvuka
ispod obodnih CW i UW profila
naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni
kit. Oznaka zida Z12a - ppz prema
šahtu jednostrano

Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

93.00
70.00
52.50
89.73
52.51
59.40
89.73

m2

40.80
547.67
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6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

PROTIVPOŽARNA OBLOGA:
Nabavka, transport materijala i
izrada Knauf PROTIVPOŽARNE
zidne obloge tip W628 u svemu
prema SRPS U.N2.012. Zidna
obloga s jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 75
mm /prema SRPS EN 14195/.
Pregrada je nenosiva. Visina
pregrade je max. 5,00 m (osni
razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina pregrade je 175
mm, obostrano dvoslojno obložena
Knauf protivpožarnim masivnim
gipsanim pločama tipa DF, debljine
25 mm /prema SRPS EN 520/.
Požarna otpornost EI90. Izolacioni
sloj od mineralne staklene vune
Knauf Insulation Natur Board Fit-G+
debljine 75 mm.. Obrada spojeva
GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj. Ispuna spojeva s
Knauf Uniflott-om s upotrebom
papirne bandaž trake. Napomena:
Zbog sprečavanja prenosa zvuka
ispod obodnih CW i UW profila
naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni
kit. Oznaka zida Z12b jednostrano prema šahtu +
vodootporno

Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

5.00
17.70
52.80
17.70
52.80
47.25
17.70

m2

40.00
250.95
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7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Nabavka, transport materijala i
izrada maske - dvoslojne obloge
zida W626 u svemu prema SRPS
U.N2.012. Zidnu oblogu izvesti
preko čelične noseće
potkonstrukcije na odstaojanju od
25 cm od zida. Zidna obloga s
jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 50
mm /prema SRPS EN 14195/. Zid
je nenosiv. Osni razmak CW profila
62,50 cm. CW/UW potkonstrukciju
preko odgovarajućih vijaka
pričvrstiti za primarnu čeličnu
potkonstrukciju. Ukupna debljina
zida 75 mm, jednostrano dvoslojno
obložen Knauf standardnim
građevinskim gipsanim pločama tip
A /prema SRPS EN 520/, debljine
12,5 mm. Izolacioni sloj od
mineralne staklene vune Knauf
Insulation Natur Board Fit-G+
debljine 75 mm. Obrada spojeva
GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj. Ispuna spojeva s
Knauf Uniflott.om sa upotrebom
papirne bandaž trake. Čeličnu
noseću potkonstrukciju posebno
obračunati. Obrada oko prozora
(DETALJI U PRILOGU )

Obračun po m2.
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C

23.75
35.34
23.75
35.34
35.34

m2

35.34
188.86
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8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

OBIČNA OBLOGA: Nabavka,
transport materijala i izrada Knauf
zidne obloge tip W626 u svemu
prema SRPS U.N2.012. Zidna
obloga s jednostrukom metalnom
potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 75
mm /prema SRPS EN 14195/.
Pregrada je nenosiva. Visina
pregrade je max. 4,00 m (osni
razmak CW profila 62,50 cm).
Ukupna debljina pregrade je 125
mm, jedostrano dvoslojno obložena
Knauf standardnim građevinskim
masivnim gipsanim pločama tipa A,
debljine 12.5+12.5 mm /prema
SRPS EN 520/. Izolacioni sloj od
mineralne staklene vune Knauf
Insulation Natur Board Fit-G+
debljine 75 mm.. Obrada spojeva
GK ploča u kvalitetu Q2 pregletovan spoj. Ispuna spojeva s
Knauf Uniflott-om s upotrebom
papirne bandaž trake. Napomena:
Zbog sprečavanja prenosa zvuka
ispod obodnih CW i UW profila
naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni
kit. Hodnika prema salama

Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C

169.50
73.90
116.57
143.09
167.13
149.97

m2

156.47
976.63
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9

Nabavka materijala, transport I
ugradnja AMF-akustične plafonske
obloge od magnezitom povezanih
drvenih vlakana tipa AMF
Heradesign Superfine, sistem B,
ivica AK01 ili ekv. Ploče u sivoj boji
uz obavezno odobrenje od strane
projektanta, dimenzije ploča su
600/1200mm, debljine 25 mm.
Potkonstrukciju čine pocinkovani
CD 27x60x27x0,6 mm profili na
rastojanju od 60 cm. CD profili su
distancerima pričvršćeni na
primarnu plafonsku konstrukciju. Na
CD profile se pričvršćuju ploče.
Potkonstrukcija je skrivena.

Zvučna apsorpcija plafonske obloge
iznosi do α w = 0,90H. Ploče su
otporne na relativnu vlažnost
vazduha do 95% i spadaju u klasu
teško zapaljivih građevinskih
materijala B-s1,d0 u skladu sa
SRPS EN 13501-1.
Materijal mora da poseduje
sertifikat niskoemisionih materijala
plavi anđeo. Između obloge od
drvenih ploča i primarne tavanice
postaviti sloj mineralne vune
debljine 3-5 cm, zapreminske težine
min. 40 kg/m3. (Proizvođač AMF
Nemačka, ili adekvatno). Izvodjač je
obavezan da radove izvede u
svemu prema glavnom projektu
enterijera uz saglasnost
odgovornog projektanta. Slog ploča
definasti u skladu sa projektantskim
smernicama.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Obračun po m2.
Kota -4.50
PC
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C

88.58
99.17
51.47
83.91
103.69
103.55
102.69

102.69
m2
735.75
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10

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

Nabavka materijala, izrada I
montaža obešena obloge plafona
sa horizontalnim neprekinutim
podgledom, sa prekrivenom
potkonstrukcijom od pocinkovanih
čeličnih profila (CD 60/27) kao
montažni i noseći profili, ovešani
Knauf direktnim akustičnim
distancerom. Visina spuštanja ca.
155 cm. Obloga od dva sloja A13
(standardnih) ploča d=12,5 cm.
Spoj plafona sa zidom izvesti sa
upuštenom spojnicom - "fuga sa
senkom". Ivicu spojnice obraditiojačati s Knauf aluminijumskom
ivičnom lajsnom 25x13 mm.
Obrada spojeva GK ploča u
kvalitetu Q2. Ispuna spojeva: Knauf
Uniflot s upotrebom papirne bandaž
trake.

Obračun po m2.
Kota -4.50
PC
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

49.02
85.57
45.52
69.82
107.95
102.34
75.87
64.65

m2

13.40
614.14

Ukupno suvomontažni radovi V (1-10)

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

249/515

VI

IZOLATERSKI RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE IZOLATERSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama TU.XV. JUS.U.M3. i tehničkim propisima u svemu prema
projektu.
U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez
posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada, montaža, premeštanje i demontaža skele za potrebe radova prema GN.601.
-Gradilišni transport
Izolacioni slojevi se pričvršćuju mehanički i lepljenjem ili oba postupka u zavisnosti od položaja i funkcije. Za
termoizolacione slojeve preko kojih se gradi plivajući pod izvodjač je obavezan da atestom dokaže propisanu
čvrstoću od min.2,0kg/cm2 (0,2kN/cm2), takodje obavezan je da predvidjenim materijalom sigurno zaštiti
slojeve od vlaženja prilikom izrade podne podloge. Ako se TI izvodi višeslojno fiksira se sloj na sloj I smiče za
pola po sloju.

Izrada horizontalne hidroizolacije objekta radi se preko očišćene i suve betonske podloge. Montažu
izvoditi po recepturi proizvođača izolacije. Izolaciju čuvati od mehaničkog ili nekog drugog oštećenja.
Preklopi redova lepenki u jednom sloju moraju biti 10 cm i dobro spojenih varenjem ili bitumenom, kao
i preklopi drugih slojeva koji se postavljaju pod uglom od 90o u odnosu na prethodni sloj. Svi prelazi iz
horizontalnog u vertikalni, povišeni položaj u zidu moraju se izvesti oblo, bez lomova, zakošenjem od
maltera 1:3 koji mora biti zaglađen. Horizontalnu i vertikalnu termo izolaciju izvesti od tvrdog,
ekstrudiranog polistirena projektovane debljine. Prilikom izrade pridržavati se svih normi i preporuka
proizvođača termoizolacije kao i načina ugradnje, pazeći da se spojevi ploča dobro uklapaju. Preko
termoizolacije postavlja se PVC folija sa preklopima 10-15 cm.

Obaveza je izvodjača da za sav izolacioni materijal koji se koristi u smislu toplotne zaštite pribavi odovarajuće
ateste kojima se dokazuje da ispunjavaju fizičke karakteristike navedene elaboratom: "Proračun toplotne
zaštite" objekta "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ". Ukoliko izvodjač nema
atest proizvodjača potrebno je da izvrši ispitivanje materijala pre ugradnje, i to angažovanjem ustanove
ovlašćene za izdavanje ovih vrsta atesta. Obaveza je izvodjača da za sav izolacioni materijal koji se koristi kao
elastični sloj plivajućih podova i za akustičku obradu zidova pribavi odovarajuće ateste koji se odnose na
poboljšanje izolacije od udarnog zvuka kiji unose (za podove) I kojima se dokazuje da njihov koeficijent
apsorpcije (za zidove i spuštene plafone) zadovoljava kriterijume definisane: Elaboratom zvučne zaštite uz
glavni projekat adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "NARODNO POZORIŠTE-NARODNO
KAZALIŠTE-NEPSZINHAZ", izradjenom od strane "Laboratorije za akustiku" Elektrotehničkog fakulteta u
Beogradu.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

250/515

R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nabavka i ugradnja zvučne izolacije
d=10mm tipa Azmafon u podove
prostorija prizemlja pre ugradnje
cementne košuljice. Postaviti na
podnu ploču. Po obodu prostorija
pored zida saviti u visini od cca 5
cm. Preko ploča postaviti PE foliju,
koju tekođe treba saviti na gore
pored zidova. Obračun po m2 sa
svim materijalom i radom. Konačni
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

8.20
18.17
44.69
65.25
44.69
129.09
23.09

m2

13.40
346.58
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2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Nabavka i ugradnja zvučne izolacije
d=20mm tipa Azmafon u podove
prostorija na spratu pre ugradnje
cementne košuljice. Postaviti na
podnu ploču. Po obodu prostorija
pored zida saviti u visini od cca 5
cm. Preko ploča postaviti PE foliju,
koju tekođe treba saviti na gore
pored zidova. Obračun po m2 sa
svim materijalom i radom. Konačni
obračun prema stvarno izvedenim
količinama.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C

50.90
128.65
158.47
143.50
158.47
77.42

m2

187.93
905.34
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3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Nabavka materijala, transport i
izrada horizontalne hidroizolacije
mokrih čvorova.Podloga mora biti
čista, stabilna I dovoljno ravna, radi
što boljeg prianjanja. Uraditi
zalučenja na spoju poda I zida,
cementnim malterom 1:3 .Podlogu
navlažiti vodom I premazati
prajmerom (KEMACRYL ili ekv.)
razređen sa vodom 1:1. Na
pripremljenu podlogu nanosimo
dvokomponentnu, visokoelastičnu,
cementnu vodonepropusnu masu
(HIDROSTOP ELASTIK, KEMA ili
ekv.) kao hidroizolaciju. Masu
nanosimo širokom četkom u dva
sloja, stim što vodimo računa da
prvi sloj dobro očvrsne pre
nanošenja drugog sloja. Vreme
nanošenja između dva sloja je od 35h. Debljina sloja je oko 2mm. Ova
vrsta izolacije je veoma fleksibilna,
paropropusna I visoko elastična.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

8.20
18.17
44.69
65.25
44.69
129.09
23.09

m2

13.40
346.58
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4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Nabavka materijala, transport i
izrada akustičke (prigušne) izolacija
poda HODNIKA u plivajućem sloju
od tvrde gume u trakama d=5mm,
atestirane čvrstoće na pritisak
min.2,5kg/cm2 (0,25mPa, ) lepljenje
celom površinom odgovarajućim
lepkom.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C
Kota +22.50
7C

118.08
51.50
75.86
84.15
84.15
84.15
84.15

m2

170.13
752.17

Ukupno izolaterski radovi VI (1-4)
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VII

PARKETARSKI RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE PARKETARSKIH RADOVA

Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.691. TU.XIII,TU.XIV. JUS.U.F2.016. JUS.U.F2.017. i
tehničkim propisima u svemu prema projektu. U cenu odgovarajućih pozicija (ili rasporedjeno) uračunati su i
sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Izrada uzoraka.
-Dovodjenje podloge u ispravno stenje.
-Gradilišni transport
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

Hrastov parket, u mozaik slogu,
preko betonske podloge. Postaviti
parket ekstra klase, dimenzija
20x120 cm, (sa parket daščicama
raznih dužina i širina), sa umecima
(max.40%) od drugih parket daščica
više vrsta plemenitog drveta iste
klase i debljine - (pareni Orah.
Uzorak na uvid projektantu). Parket
postaviti preko prethodno očišćene
podloge. Ako podloga nije idealno
ravna, naneti sloj za izravnjanje.
Parket postaviti lepljenjem preko
betonske podloge, odgovarajućim
lepkom. Lepak naneti po celoj
površini podloge. Sve dodirne
spojnice daščica moraju biti
zatvorene. Između parketa i zida
ostaviti dilatacione razdelnice.
Pored zidova postaviti hrastove
lajsne I klase i na svakih 80 cm
pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja
gerovati. Parket strugati mašinskim
putem sa tri vrste papira, od kojih je
poslednji finoće najmanje. Površina
mora biti potpuno ravna, bez
udubljenja ili drugih tragova.
Obrusiti sve lajsne.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Parket lakirati tri puta. Po sušenju
preći finom šmirglom, opajati pod i
lakirati prvi put. Posle 24 časa
parket kitovati, preći finom
šmirglom, opajati pod i lakirati drugi
put. Potpuno osušeni drugi sloj laka
fino brusiti, opajati pod i lakirati treći
put. Izvodjač je obavezan da
radove izvede u svemu prema
glavnom projektu enterijera. Vrstu,
ton i završnu obradu odabrati
obavezno uz pismenu saglasnost
odgovornog projektanta,na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Obračun po m2.
Kota ±0.00
0C
Kota +3.60
1C
Kota +6.75
2C
Kota +9.90
3C
Kota +13.05
4C
Kota +16.20
5C
Kota +19.35
6C

50.90
128.65
158.47
143.50
158.47
77.42

m2

187.93
905.34

Ukupno parketarski radovi VII (1-1)
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VIII

STOLARSKI RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE STOLARSKIH RADOVA

Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.550, TU.XIX. TU.XX. TU.XVIII. TU.XI. pripadajućim
standardima i tehničkim propisima u svemu prema projektu, i šemama stolarije. U cenu odgovarajućih pozicija
(ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Obavezna kontrola dimenzija i broja komada izvedenih otvora na licu mesta, krajnji proizvod (uz
propisanu toleranciju) bezuslovno se mora uskladiti stanju na licu mesta.
-Montažu elementa i slepog štoka prema normi GN.301. i GN.601.
-Zaštitu i farbanje prema normi GN.531 i TU.XI.
-Zastakljenje prema normi GN.681 i TU.XX.
-Izradu i montažu zastora prema normi TU.XVIII.
-Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem stolarije dat smernicama u opisima.
-Gradilišni transport.
Opisima je predstavljen osnovni sistem stolarije u skladu sa GN.550 i TU.XIX, pojedine stavke opisa (na pr:
sistem ugradnje, zaštita, okov, ili ispuna krila) izvodjač može menjati prema svojoj ustaljenoj tehnologiji,
poštujući predvidjen kvalitet. Za slučaj promena obavezna je pismena saglasnost projektanta i nadzorne službe
dobijena na osnovu pismenih obrazloženja pre početka radova. Sva stolarija spada u radove vidne u enterijeru
objekta, elementi stolarije su obračunati samo radi predugovornih kalkulacija i imaju samo informativni značaj.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih, punih
unutrašnjih vrata. Dovratnik, od
prvoklasne čamove građe,
fiksiranog za slepi štok. Krila vrata
obostrano obložena vodootpornim
šperom ili “MDF”om, d=4mm.
Ispuna od kartonskog saća ili tvrdo
presovane iverice.
Završna obrada drvenih površina,
akrilnom bojom u tonu po izboru
projektanta I lakiranjem polumat
lakom. Okov od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije,
savremenog dizajna. Brava na
zaključavanje I šarke po izboru
projektanta.

1.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema
detalju proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Završnu
obradu vrata I dovratnika izvesti po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 02– Zidarska mera 100/235
cm.- desna

kom

5.00
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2

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih, punih
unutrašnjih vrata, sa rešetkom za
ventilaciju. Dovratnik, od prvoklasne
čamove građe, fiksiranog za slepi
štok. Krila vrata obostrano obložena
vodootpornim šperom ili “MDF”om,
d=4mm. Ispuna od kartonskog
saća ili tvrdo presovane iverice. U
donjem delu vrata smeštena je
rešetka za ventilaciju, dimenzije
200*800mm.
Završna obrada drvenih površina,
akrilnom bojom u tonu po izboru
projektanta I lakiranjem polumat
lakom. Okov od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije,
savremenog dizajna. Brava na
zaključavanje I šarke po izboru
projektanta.

2.1

Napomena: Sve mere proveriti na
licu mesta. Opremu odabrati uz
saglasnost projektanta. Okove raditi
prema detalju proizvođača.
Obračun po kom.
Poz 04– Zidarska mera 100/235
cm.- leva i desna

kom

9.00
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3

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih, punih
unutrašnjih vrata, sa rešetkom za
ventilaciju. Dovratnik, od prvoklasne
čamove građe, fiksiranog za slepi
štok. Krila vrata obostrano obložena
vodootpornim šperom ili “MDF”om,
d=4mm. Ispuna od kartonskog
saća ili tvrdo presovane iverice. U
donjem delu vrata smeštena je
rešetka za ventilaciju, dimenzije
200*600mm.
Završna obrada drvenih površina,
akrilnom bojom u tonu po izboru
projektanta I lakiranjem polumat
lakom. Okov od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije,
savremenog dizajna. Brava na
zaključavanje I šarke po izboru
projektanta.

3.1
3.2
3.3

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Završnu
obradu vrata I dovratnika izvesti po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 05– Zidarska mera 80/235
cm.- leva I desna
Poz 12– Zidarska mera 80/235
cm.- leva
Poz 25– Zidarska mera 80/235
cm- leva I desna

kom

35.00

kom

3.00

kom

3.00
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4

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih, punih
unutrašnjih vrata, sa rešetkom za
ventilaciju. Dovratnik, od prvoklasne
čamove građe, fiksiranog za slepi
štok. Krila vrata obostrano obložena
vodootpornim šperom ili “MDF”om,
d=4mm. Ispuna od kartonskog
saća ili tvrdo presovane iverice. U
donjem delu vrata smeštena je
rešetka za ventilaciju, dimenzije
200x500mm.
Završna obrada drvenih površina,
akrilnom bojom u tonu po izboru
projektanta I lakiranjem polumat
lakom. Okov od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije,
savremenog dizajna. Brava na
zaključavanje I šarke po izboru
projektanta.

4.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Završnu
obradu vrata I dovratnika izvesti po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 07– Zidarska mera 70/235
cm.- desna

kom

3.00
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5

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih, punih
hrastovih unutrašnjih vrata.
Dovratnik, od punog profilisanog
hrastovog masiva, fiksiranog za
slepi štok. Panel iznad dovratnika
postaviti uz zid do donje ivice
tavanice. Krila vrata obostrano
obložena hrastovim furniranim
šperom I panelnom ispunom u ramu
od punog hrastovog profila. Vrata
raditi od prvoklasne, suve hrastove
građe. Završna obrada drvenih
površina, bezbojnim premazom za
impregnaciju. Okov od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije,
savremenog dizajna. Brava na
zaključavanje I šarke po izboru
projektanta.

5.1
5.2

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta.
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Završnu
obradu vrata I dovratnika izvesti po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 08– Zidarska mera 110/280
cm.- leva I desna
Poz 10– Zidarska mera 110/235
cm.- leva I desna

kom

4.00

kom

24.00
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6

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih, punih
hrastovih unutrašnjih vrata.
Dovratnik, od punog profilisanog
hrastovog masiva, fiksiranog za
slepi štok. Panel iznad dovratnika
postaviti uz zid do donje ivice
betonske tavanice. Krila vrata
obostrano obložena hrastovim
furniranim šperom I panelnom
ispunom u ramu od punog
hrastovog profila. Vrata raditi od
prvoklasne, suve hrastove građe.
Završna obrada drvenih površina,
bezbojnim premazom za
impregnaciju. Okov od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije,
savremenog dizajna. Brava na
zaključavanje I šarke po izboru
projektanta.

6.1
6.2

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Završnu
obradu vrata I dovratnika izvesti po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 09– Zidarska mera 160/280
cm.
Poz 11– Zidarska mera 150/235
cm.

kom

1.00

kom

6.00
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7

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih, punih
hrastovih unutrašnjih vrata.
Dovratnik, od punog profilisanog
hrastovog masiva, fiksiranog za
slepi štok. Krila vrata obostrano
obložena hrastovim furniranim
šperom I panelnom ispunom u ramu
od punog hrastovog profila. Vrata
raditi od prvoklasne, suve hrastove
građe.
Završna obrada drvenih površina,
bezbojnim premazom za
impregnaciju. Okov od eloksiranog
aluminijuma, visoke kategorije,
savremenog dizajna. Brava na
zaključavanje I šarke po izboru
projektanta.

7.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Završnu
obradu vrata I dovratnika izvesti po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 11– Zidarska mera 150/235
cm.

kom

3.00

Ukupno stolarski radovi VIII (1-7)
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IX
R.br

ALUMINIJUMSKA BRAVARIJA
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža punih jednokrilnih
vrata. Konstrukcija vrata je od
eloksiranog aluminijumskog
višekomornog profila. Ispuna vrata
od panela, obostrano obloženog
aluminijumskim limom sa
postavljenim pločama od tvrdo
presovane mineralne vune, po
detaljima I uputstvu projektanta.
Okov od eloksiranog aluminijuma,
visoke kategorije, savremenog
dizajna. Brava na zaključavanje I
šarke po izboru projektanta.
Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Ton eloksaže aluminijuma, kao
završne obrade, odabrati po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 01– Zidarska mera 100/235
cm.- leva I desna
Poz 02– Zidarska mera 110/235
cm.- leva I desna

kom

2.00

kom

1.00
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2

2.1

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža zastakljenih
dvokrilnih termo vrata vetrobrana.
Konstrukcija vrata su od
eloksiranog aluminijumskog
višekomornog profila sa termo
prekidom . Ispuna od termo stakla,
debljine d=6+12+6mm, dihtovano
trajno elastičnom EPD gumom.
Vrata izvoditi u svemu po detaljima I
uputstvu projektanta. Okov od
eloksiranog aluminijuma, visoke
kategorije, savremenog dizajna.
Brava na zaključavanje I šarke po
izboru projektanta.
Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Ton eloksaže aluminijuma, kao
završne obrade, odabrati po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 07– Zidarska mera 180/360
cm.

kom

1.00

Ukupno aluminijumska bravarija IX (1-2)
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X

BRAVARSKI RADOVI

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE BRAVARSKIH RADOVA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama GN.701. TU.XVI. TU.XX. TU.XVIII. TU.XI. pripadajućim
standardima i tehničkim propisima u svemu prema projektu, i šemama stolarije. U cenu odgovarajućih pozicija
(ili rasporedjeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Obeležavanje, snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Obavezna kontrola mera i broja komada izvedenih otvora na licu mesta, krajnji proizvod (uz propisanu
toleranciju) bezuslovno se mora uskladiti stanju na licu mesta.
-Montažu elementa i slepog štoka prema normi GN.301.
-Zaštitu i farbanje prema normi GN.531 i TU.XI.
-Zastakljenje prema normi GN.681 i TU.XX.
-Izradu i montažu zastora prema normi TU.XVIII.
-Pripremu, tehnološku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.
-Gradilišni transport

Opisima je predstavljen osnovni sistem bravarije u skladu sa GN.701 i TU.XVI, pojedine stavke opisa (na pr:
sistem ugradnje, zaštita, okov, ili ispuna krila) izvodjač može menjati prema svojoj ustaljenoj tehnologiji,
poštujući predvidjen kvalitet. Za slučaj promena obavezna je pismena saglasnost projektanta i nadzorne službe
dobijena na osnovu pismenih obrazloženja pre početka radova. Opisi komplikovanih elemenata aluminijumske
bravarije složeni su prema prospektima pojedinih proizvodjača na domaćem tržištu, sa preporukom nabavke
komada po narudžbi. Ovi opisi takodje ne obavezuju izvodjača, elementi se mogu naručiti od drugih
proizvodjača ili izraditi prema tehnologiji izvodjača, obavezno je poštovanje stavki kvaliteta iz opisa i atestiranje
elemenata prema standardima i važećim propisima. Sva bravarija spada u radove vidne u enterijeru objekta,
elementi bravarije su obračunati samo radi predugovornih kalkulacija i imaju samo informativni značaj.
Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih vrata,
vatrootpornost 90 min. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
protivpožarnom ispunom. Završna
obrada vatrootporna boja za metal
u dva sloja. Pre nanošenja završne
boje, metal, očistiti od korozije I
prašine, naneti impregnaciju I dva
puta minizirati osnovnom bojom za
metal. Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

1.1
1.2

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Boju I ton
završne obrade vrata, odabrati po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 01– Zidarska mera 110/235
cm..- leva I desna
Poz 14– Zidarska mera 130/235
cm..

kom

7.00

kom

2.00
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2

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža višedelnih,
čeličnih, sklopivih, protivpožarnih
vrata, vatrootpornost 90 min PP
obrade prema SRPS U.J1.160
(SRPS ISO 834).Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
protivpožarnom ispunom. U pod
ugrađena vođica a u gornjoj zoni
vrata, postavljena je čelična šina sa
klizačima. Način otvaranja prema
datoj šemi.
Pre nanošenja završne boje, metal,
očistiti od korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal.

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa spoljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.
Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.

2.1

Poz 03 - Zid. mera 640/310 cm.

kom

1.00

2.2

Poz 11– Zid. mera 460/280 cm.

kom

1.00

2.3

Poz 12–
Zid.Суботица,
mera 410/280
cm.управа,kom
1.00
Град
Градска
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3

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih vrata,
vatrootpornost 90 min, PP obrade
prema SRPS U.J1.160 (SRPS ISO
834).Dovratnik I konstrukcija krila
od čeličnih kutijastih profila. Krilo
vrata obložiti dvostrukim čeličnim
limom, sa protivpožarnom ispunom.
Način otvaranja prema datoj šemi.
Pre nanošenja završne boje, metal,
očistiti od korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal.
Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa spoljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

3.1

Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.
Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 04– Zidarska mera 180/260
cm.

kom

4.00
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4

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih vrata,
vatrootpornost 90 min. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
protivpožarnom ispunom. Završna
obrada vatrootporna boja za metal
u dva sloja. Pre nanošenja završne
boje, metal, očistiti od korozije I
prašine, naneti impregnaciju I dva
puta minizirati osnovnom bojom za
metal. Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

4.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 07– Zidarska mera 250/260
cm.

kom

1.00
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5

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih vrata,
vatrootpornost 60 min. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
protivpožarnom ispunom. Završna
obrada vatrootporna boja za metal
u dva sloja. Pre nanošenja završne
boje, metal, očistiti od korozije I
prašine, naneti impregnaciju I dva
puta minizirati osnovnom bojom za
metal. Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

5.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 08– Zidarska mera 110/235
cm..- leva I desna

kom

3.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih vrata,
vatrootpornost 60 min. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
protivpožarnom ispunom. Završna
obrada vatrootporna boja za metal
u dva sloja. Pre nanošenja završne
boje, metal, očistiti od korozije I
prašine, naneti impregnaciju I dva
puta minizirati osnovnom bojom za
metal. Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

6.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 09– Zidarska mera 180/235
cm.

kom

1.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža višedelnih,
čeličnih, sklopivih, protivpožarnih,
akustičnih, vrata, vatrootpornost 60
min. Akustična obrada po JUSu.J6.201 u I klasi / R=30dB.
Dovratnik I konstrukcija krila od
čeličnih kutijastih profila. Krilo vrata
obložiti dvostrukim čeličnim limom,
sa protivpožarnom I akustičnom
ispunom. U pod ugrađena vođica a
u gornjoj zoni vrata, postavljena je
čelična šina sa klizačima. Način
otvaranja prema datoj šemi.
Završna obrada vatrootporna boja
za metal u dva sloja. Pre nanošenja
završne boje, metal, očistiti od
korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal. Okov,
šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

7.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz A1– Zidarska mera 615/360
cm.

kom

2.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih vrata,
vatrootpornost 60 min. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
protivpožarnom ispunom.Čelični lim
obostrano obložiti furniranim
hrastovim panelom Završna obrada
vatrootporna boja za drvo u dva
sloja. Sav čelik, očistiti od korozije I
prašine, naneti impregnaciju I dva
puta minizirati osnovnom bojom za
metal. Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

8.1
8.2

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 02– Zidarska mera 110/235
cm..- leva I desna
Poz 03– Zidarska mera 110/235
cm..- leva I desna

kom

8.00

kom

6.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih vrata,
vatrootpornost 60 min. Dovratnik I
konstrukcija krila od čeličnih
kutijastih profila. Krilo vrata obložiti
dvostrukim čeličnim limom, sa
protivpožarnom ispunom.Čelični lim
obostrano obložiti furniranim
hrastovim panelom Završna obrada
vatrootporna boja za drvo u dva
sloja. Sav čelik, očistiti od korozije I
prašine, naneti impregnaciju I dva
puta minizirati osnovnom bojom za
metal. Okov, šarke, patent brava za
protivpanično otvaranje I uređaj za
automatsko zatvaranje, po izboru
projektanta.

9.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
Poz 13– Zidarska mera 150/235
cm.

kom

2.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža zastakljene
protivpožarne pregrade,
vatrootpornost 60 min. Konstrukcija
rama od čeličnih kutijastih profila
zastakljena sigurnosnim staklom,
debljine d=5mm. Čelične profile
obložiti furniranim hrastovim
panelom Završna obrada
vatrootporna boja za drvo u dva
sloja. Sav čelik, očistiti od korozije I
prašine, naneti impregnaciju I dva
puta minizirati osnovnom bojom za
metal.

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade pregrade,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
10.1 Poz P– Zidarska mera 190/295
cm.

kom

1.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
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Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža dvokrilnih čeličnih
protivpožarnih vrata vatrootpornosti
60 minuta, PP obrade prema SRPS
U.J1.160 (SRPS ISO 834),
akustičke obrade po JUS U.J6.201
u I klasi / R=30dB.
Dovratnik i konstrukcija krila od
čeličnih profila, sa protivpožarnom i
akustičkom ispunom.
- dovratnik vrata je od čeličnog lima
ili kutije, dihtovanja dovratnika i
građevinskog elementa u svemu
prema detaljima proizvođača
protivpožarnih akustičkih vrata sa
obaveznim atestom.
- krila vrata su izvedena od čelične
podkonstrukcije (ram od čeličnih
kutija obostrano obložen čeličnim
limom d = 1.5 - 2.0 mm, ispunjen
mineralnom vunom d=5cm).

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa spoljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane strane
čelični lim premazan vatrootpornom
bojom za metal, boje RAL 9011,
prema uputstvu proizvođača, tipa
Jugohem FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.Okov,
šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18
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Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
11.1 Poz A1– Zidarska mera 180/250
cm.

kom

9.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
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Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža dvokrilnih čeličnih
protivpožarnih vrata vatrootpornosti
60 minuta, PP obrade prema SRPS
U.J1.160 (SRPS ISO 834),
akustičke obrade po JUS U.J6.201
u S klasi / R=35dB.
Dovratnik i konstrukcija krila od
čeličnih profila, sa protivpožarnom i
akustičkom ispunom.
- dovratnik vrata je od čeličnog lima
ili kutije, dihtovanja dovratnika i
građevinskog elementa u svemu
prema detaljima proizvođača
protivpožarnih akustičkih vrata sa
obaveznim atestom.
- krila vrata su izvedena od čelične
podkonstrukcije (ram od čeličnih
kutija obostrano obložen čeličnim
limom d = 1.5 - 2.0 mm, ispunjen
mineralnom vunom d=5cm).

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa sopljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane strane
čelični lim premazan vatrootpornom
bojom za metal, boje RAL 9011,
prema uputstvu proizvođača, tipa
Jugohem FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
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Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
12.1 Poz A3– Zidarska mera 180/250
cm.

kom

3.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

281/515

13

Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža dvokrilnih čeličnih
protivpožarnih vrata vatrootpornosti
60 minuta, PP obrade prema SRPS
U.J1.160 (SRPS ISO 834),
akustičke obrade po JUS U.J6.201
u klasi / R=40dB.
Dovratnik i konstrukcija krila od
čeličnih profila, sa protivpožarnom i
akustičkom ispunom.
- dovratnik vrata je od čeličnog lima
ili kutije, dihtovanja dovratnika i
građevinskog elementa u svemu
prema detaljima proizvođača
protivpožarnih akustičkih vrata sa
obaveznim atestom.
- krila vrata su izvedena od čelične
podkonstrukcije (ram od čeličnih
kutija obostrano obložen čeličnim
limom d = 1.5 - 2.0 mm, ispunjen
mineralnom vunom d=5cm).

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa sopljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane strane
čelični lim premazan vatrootpornom
bojom za metal, boje RAL 9011,
prema uputstvu proizvođača, tipa
Jugohem FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
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Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
13.1 Poz A4– Zidarska mera 180/250
cm.

kom

3.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža kliznih, čeličnih,
protivpožarnih, akustičnih vrata,
vatrootpornost 60 min PP obrade
prema SRPS U.J1.160 (SRPS ISO
834), koja u sebi sadrže manja
dvokrilna vrata dimenzija
180x250cm. Akustična obrada po
JUS-u.J6.201 u klasi / R=40dB.
U pod ugrađena vođica a u gornjoj
zoni vrata, postavljena je čelična
šina sa klizačima I maskom.
Dovratnik I konstrukcija krila od
čeličnih kutijastih profila. Krilo vrata
obložiti dvostrukim čeličnim limom,
sa protivpožarnom ispunom. Način
otvaranja prema datoj šemi.
Pre nanošenja završne boje, metal,
očistiti od korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal.

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa spoljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18
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Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
14.1 Poz A6– Zidarska mera 460/360
cm.

kom

1.00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža kliznih, čeličnih,
protivpožarnih, akustičnih vrata,
vatrootpornost 60 min PP obrade
prema SRPS U.J1.160 (SRPS ISO
834), koja u sebi sadrže manja
dvokrilna vrata dimenzija
180x250cm. Akustična obrada po
JUS-u.J6.201 u klasi S / R=35dB.
U pod ugrađena vođica a u gornjoj
zoni vrata, postavljena je čelična
šina sa klizačima I maskom.
Dovratnik I konstrukcija krila od
čeličnih kutijastih profila. Krilo vrata
obložiti dvostrukim čeličnim limom,
sa protivpožarnom ispunom. Način
otvaranja prema datoj šemi.
Pre nanošenja završne boje, metal,
očistiti od korozije I prašine, naneti
impregnaciju I dva puta minizirati
osnovnom bojom za metal.

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa spoljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel., u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.
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Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
15.1 Poz A7– Zidarska mera 460/360
cm.

kom

1.00
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža jednokrilnih,
čeličnih, protivpožarnih, akustičnih
vrata, vatrootpornost 60 min PP
obrade prema SRPS U.J1.160
(SRPS ISO 834), akustičke obrade
po JUS-u.J6.201 u klasi S /
R=35dB. Dovratnik i konstrukcija
krila od čeličnih profila, sa
protivpožarnom i akustičkom
ispunom.
- dovratnik vrata je od čeličnog lima
ili kutije, dihtovanja dovratnika i
građevinskog elementa u svemu
prema detaljima proizvođača
protivpožarnih akustičkih vrata sa
obaveznim atestom.
- krila vrata su izvedena od čelične
podkonstrukcije (ram od čeličnih
kutija obostrano obložen čeličnim
limom d = 1.5 - 2.0 mm, ispunjen
mineralnom vunom d=5cm).

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa sopljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane strane
čelični lim premazan vatrootpornom
bojom za metal, boje RAL 9011,
prema uputstvu proizvođača, tipa
Jugohem FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.
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Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
16.1 Poz A12– Zidarska mera 80/250
cm.- desna

kom

3.00
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Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža jednokrilnih
čeličnih protivpožarnih vrata
vatrootpornosti 60 minuta, PP
obrade prema SRPS U.J1.160
(SRPS ISO 834),
akustičke obrade po JUS U.J6.201
u klasi S / R=35dB.
Dovratnik i konstrukcija krila od
čeličnih profila, sa protivpožarnom i
akustičkom ispunom.
- dovratnik vrata je od čeličnog lima
ili kutije, dihtovanja dovratnika i
građevinskog elementa u svemu
prema detaljima proizvođača
protivpožarnih akustičkih vrata sa
obaveznim atestom.
- krila vrata su izvedena od čelične
podkonstrukcije (ram od čeličnih
kutija obostrano obložen čeličnim
limom d = 1.5 - 2.0 mm, ispunjen
mineralnom vunom d=5cm).

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa spoljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane strane
čelični lim premazan vatrootpornom
bojom za metal, boje RAL 9011,
prema uputstvu proizvođača, tipa
Jugohem FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.
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17.1

Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun
kom. mera 110/235
Poz
A14–po
Zidarska
cm.- leva I desna

kom

2.00
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Nabavka materijala, transport,
izrada i montaža dvokrilnih čeličnih
protivpožarnih vrata vatrootpornosti
60 minuta, PP obrade prema SRPS
U.J1.160 (SRPS ISO 834),
akustičke obrade po JUS U.J6.201
u I klasi / R=30dB.
Dovratnik i konstrukcija krila od
čeličnih profila, sa protivpožarnom i
akustičkom ispunom.
- dovratnik vrata je od čeličnog lima
ili kutije, dihtovanja dovratnika i
građevinskog elementa u svemu
prema detaljima proizvođača
protivpožarnih akustičkih vrata sa
obaveznim atestom.
- krila vrata su izvedena od čelične
podkonstrukcije (ram od čeličnih
kutija obostrano obložen čeličnim
limom d = 1.5 - 2.0 mm, ispunjen
mineralnom vunom d=5cm).

Završna obrada dvostrukim
čeličnim limom i oblogom od:
- sa spoljašnje strane čelični lim
premazan vatrootpornom bojom za
metal, boje RAL 9011, prema
uputstvu proizvođača, tipa Jugohem
FIRESTOP steel, u svemu prema
projektu enterijera susedne
prostorije.
- sa unutrašnje strane strane
čelični lim premazan vatrootpornom
bojom za metal, boje RAL 9011,
prema uputstvu proizvođača, tipa
Jugohem FIRESTOP steel.
-vrata označiti brojem ili oznakom
prema projektu označavanja.

Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem i uređaj
za automatsko zatvaranje, kao i
zavrsna obloga krila vrata, moraju
biti odobrena od starane
odgovornog projektanta.
Vrata moraju biti atestirana prema
svim važećim standardima.
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Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu, odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka.
Boju I ton završne obrade vrata,
odabrati po dobijanju saglasnosti od
strane odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
18.1 cm.

kom

1.00
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Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža dvokrilnih,
čeličnih, zastakljenih, protivdimnih
vrata. Dovratnik I konstrukcija krila
su od čeličnih kutijastih profila sa
ispunom od sigurnosnog stakla,
debljine d=5cm. Završna obrada po
posebnom detalju, dvostrukim
čeličnim limom, obostranom
oblogom od furnuranog hrastovog
panela I vatrootpornom bojom za
drvo u tonu po izboru projektanta.
Okov, šarke, patent brava sa
protivpaničnim otvaranjem I
uređajem za automatsko
zatvaranje.
Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Okove raditi prema detalju
proizvođača.
Izvodjač je obavezan da opremu tip i završnu obradu odabere uz
obaveznu pismenu saglasnost
odgovornog projektanta, na osnovu
pribavljenih uzoraka. Završnu
obradu vrata I dovratnika izvesti po
dobijanju saglasnosti od strane
odgovornog projektanta.
Obračun po kom.
19.1 Poz 35PD– Zidarska mera
180/235 cm.

kom

13.00

m

72.00

20

Nabavka materijala, transport,
izrada I montaža ograde od čeličnih
profila u atestiranom proizvodnom
sistemu. Sve elemente mehanički
očistiti od rđe i bojiti pokrivnom
bojom grafitno crna RAL 9011, u
obradi varovi precizni i ujednačeni,
nijansu i tip finalne boje utvrditi sa
projektantom. Ograda se fiksira
čeličnim ankerima za stepenišni
krak, detalj rozetne rešava izvođač
radova uz saglasnost projektanta.
Napomena:- Sve mere proveriti na
licu mesta
Izvođač je u obavezi da ogradu
izvede po detaljima iz glavnom
projektu enterijera, uz pismenu
saglasnost odgovornog projektanta.
Obračun po m.
20.1 Poz OG1

Ukupno bravarski radovi X (1-19)
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XI

UGRADNA OPREMA

OPŠTI USLOVI ZA IZRADU I MONTAŽU MOBILIJARA
Izvodjač je obavezan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima
pojedinih pozicija, detaljima I specifikacijama datim u projektu enterijera. U cenu odgovarajućih pozicija
uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
-Snimanje i prenošenje mera za potrebe radova.
-Obaveza izvođača je da izradi uzorake I dostavi ih projektantu na overu.
-Pravilna montaža na objektu
-Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601.
-Gradilišni transport
Oprema mora da kude kvalitetna I od materijala koji su predviđenih projektom. Potrebno je pribaviti ateste za
sav ugrađeni materijal. Svaka izmena mora biti pismeno odobrena od strane odgovornog projektanta. Obračun
se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Nabavka materijala, izrada i
montaža ugradnog dvokrilnog
garderobernog plakara, dimenzija
šxdxv=150x56x245. Korpus izrađen
od oplemenjene iverice (Univera)
d=18cm, dok je front od bojenog
medijapana (MDF) d=19cm, u
svemu prema detalju grafičke
dokumentacije (POS S50). Konačni
odabir materijala, finalne obrade i
pravac pružanja teksture, vršiti uz
saglasnost odgovornog projektanta.
Pre odabira materijala uzorke
dostaviti projektantu na saglasnost i
overu.
Obračun po kom.
kota -4.50
kota +3.60
kota +6.75
kota +9,90
kota +13.05
kota +16.20
kota +19.35

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

2.00
4.00
4.00
7.00
4.00
4.00
4.00
29.00
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2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Nabavka materijala, izrada i
montaža modula nadgradnog
prozorskog okvira sa maskom za
F/C, dimenzije
šxdxv=200x37x242cm. Okvir i
pednju masku Fan Coila izraditi od
medijapana, d=19mm. Prednja
maska je demontažna, a donja
poklopna, parapetna ploča sadrži
ugradnu aluminijumsku rešetku za
izduvavanje vazduha, iznad Fan
Coila. Boja finalne obrade je
grafitno crna boja, RAL 9011. U
gornjoj ploči predvideti zavesice u
tri reda, koje se razlikuju u
transparentnosti i gustini tkanja, u
svemu prema detalju grafičke
dokumentacije (POS S55). Konačni
odabir materijala, finalne obrade i
pravac pružanja teksture, vršiti uz
saglasnost odgovornog projektanta.
Pre odabira materijala uzorke
dostaviti projektantu na saglasnost i
overu. Mere uzeti na licu mesta.
Obračun po kom.
kota +3.60
kota +6.75
kota +9,90
kota +13.05
kota +16.20
kota +19.35

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

4.00
7.00
4.00
7.00
7.00
7.00
36.00

Nabavka materijala, izrada i
montaža dvoredne čajne kuhinje, u
svemu prema detalju grafičke
dokumentacije (POS S57). Konačni
odabir materijala, finalne obrade i
pravac pružanja teksture, vršiti uz
saglasnost odgovornog projektanta.
Pre odabira materijala uzorke
dostaviti projektantu na saglasnost i
overu.
Obračun po kom.
kota +3.60
kota +9,90

kom.
kom.

1.00
1.00
2.00

3

3.1
3.2
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4

4.1

Nabavka materijala, izrada i
montaža jednoredne čajne kuhinje
u zelenom salonu, u svemu prema
detalju grafičke dokumentacije
(POS S58). Konačni odabir
materijala, finalne obrade i pravac
pružanja teksture, vršiti uz
saglasnost odgovornog projektanta.
Pre odabira materijala uzorke
dostaviti projektantu na saglasnost i
overu.
Obračun po kom.
kota +0.00

kom.

1.00
1.00

Nabavka materijala, izrada i
montaža ugradnog šanka u
glumačkom salonu, u svemu prema
detalju grafičke dokumentacije
(POS S59). Konačni odabir
materijala, finalne obrade i pravac
pružanja teksture, vršiti uz
saglasnost odgovornog projektanta.
Pre odabira materijala uzorke
dostaviti projektantu na saglasnost i
overu.
Obračun po kom.
kota +3.60

kom.

1.00
1.00

kom.

1.00

kom.

1.00
2.00

5

5.1

6

6.1
6.2

Nabavka materijala, izrada i
montaža ogledala u zelenom salonu
salonu, dimenzije
šxdxv=180x10x275cm. Glavna
noseća konstrukcija izvedena od
čamovih gredica dimenzije 5x8cm i
obložena je OSB pločom debljine
18mm na koje je zalepljeno
ogledalo, u svemu prema detalju
grafičke dokumentacije (POS S60).
Konačni odabir materijala, finalne
obrade i pravac pružanja teksture,
vršiti uz saglasnost odgovornog
projektanta. Pre odabira materijala
uzorke dostaviti projektantu na
saglasnost i overu. Obračun po
komadu.
Obračun po kom.
kota +0.00 (zeleni salon)
kota +3.60 (šminkernica / frizeraj /
vlasuljarnica)
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Nabavka materijala, izrada i
montaža nosač zavese za kabine
za probe, dimenzije
šxdxv=300x200x275cm. Čelična
šipka pričvršćena za plafon sa
okačenom zavesom (POS S61).
Konačni odabir materijala, finalne
obrade i pravac pružanja teksture,
vršiti uz saglasnost odgovornog
projektanta. Pre odabira materijala
uzorke dostaviti projektantu na
saglasnost i overu. Obračun po
komadu.
Obračun po kom.
7.1

kota +19,35 (krojački salon)

kom.

1.00
1.00

Nabavka materijala, izrada i
montaža oznake sprata \ Izrađena
je u kombinaciji od MDF ploča
debljine 29 mm, lakiran i bojen u
grafitno crnu boju, RAL 9011 i
okačena na čeličnu konstrukciju od
kutijastih profila dim. [] 20x20x3 mm
koja je pričvršćena
zabeton.Završna obrada bojom za
drvo u grafitno crnu boju RAL 9011,
u svemu prema detalju grafičke
dokumentacije (POS S92). Konačni
odabir materijala, finalne obrade i
pravac pružanja teksture, vršiti uz
saglasnost odgovornog projektanta.
Pre odabira materijala uzorke
dostaviti projektantu na saglasnost i
overu.
Obračun po kom.
kota -4.50
kota +0.00
kota +3.60
kota +6.75
kota +9,90
kota +13.05
kota +16.20
kota +19.35

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
13.00

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Ukupno ugradna oprema XI (1-8)
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XII
R.br

RAZNI RADOVI
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Završno čišćenje i pranje prostorija,
prozora i vrata. Čišćenje i pranje će
se plaćati samo jedanput, bez
obzira na broj izvršenih operacija.
Obračun po m2 površine poda.
kota -4.50
kota +0.00
kota +3.60
kota +6.75
kota +9.90
kota +13.05
Kota +16.20
Kota +19.35
Kota +22.50
m2

323.88
263.16
212.44
298.56
322.20
316.77
320.02
324.40
195.92
2,577.35

Ukupno razni radovi XII (1-1)
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Rekapitulacija
Ukupno betonski radovi I (1-4)
Ukupno zidarski radovi II (1-5)
Ukupno kamenorezački radovi radovi III (1-2)
Ukupno keramičarski radovi IV (1-2)
Ukupno suvomontažni radovi V (1-10)
Ukupno izolaterski radovi VI (1-4)
Ukupno parketarski radovi VII (1-1)
Ukupno stolarski radovi VIII (1-7)
Ukupno aluminijumska bravarija IX (1-2)
Ukupno bravarski radovi X (1-19)
Ukupno ugradna oprema XI (1-8)
Ukupno razni radovi XII (1-1)
UKUPNO
.

.
.
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Zbirna Rekapitulacija
Ukupno AG radovi za potrebe mas. i el. instalacija
Ukupno AG radovi celina C
UKUPNO
.

.
.
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III.1. PREDMER RADOVA ZA VODOVOD
A. PRIKLJUČAK NA VODOVOD
R.br

A.1.

Opis

J/m

kol.

5.30

Nabavka, dopremanje i ugrađivanje peska na
dnu rova ispod, pored i iznad cevi. Pri
ugradnji pesak se ručno zbija u slojevima po
10 cm, do MSmin=2 KN/cm2. Projektom se
insistira na podlozi od peska 10 cm ispod i 30
cm iznad cevi u svemu prema detaljima iz
projekta. Obračun po m³ ugrađenog peska.
m³

A.5.

5.50

Iskop rova u materijalu III kategorije za
potrebe postavljanja cevovoda. Iskop se vrši
ručno uz fino planiranje dna rova. Iskopani
materijal se odbacuje min 1.0 m od ivice rova.
Širina rova je 0,8 m. Obračun je po m³
iskopa.
m³

A.4.

5.50

Geodetsko snimanje i kartiranje izgrađenog
priključka i objekata na njemu. Jediničnom
cenom je obuhvaćeno horizontalno i
vertikalno snimanje cevovoda i unošenje u
katastar podzemnih instalacija. Snimanje, pre
zatrpavanja rova, izvodi ovlašćeno
preduzeće. Izvođač radova za tehnički prijem
prilaže snimak izvršenih radova sa
obrazloženjem eventualnih odstupanja i
saglasnošću projektanta. Obračun po m¹
trase.
m¹

A.3.

ukupno cena bez PDV

Trasiranje i obeležavanje priključka na terenu
prema podacima iz projekta i geodetsko
praćenje radova u toku izgradnje cevovoda.
Radove vrši izvođač u svemu prema
pravilima struke. Obračun po m¹.
m¹

A.2.

cena J/m bez PDV

2.20

Nabavka, dopremanje šljunčanog materijala i
zatrpavanje rova nakon montaže cevi i
završene probe na pritisak. Zatrpavanje rova
se vrši u slojevima po 20 cm. Zbijanje vršiti do
MSmin=2 KN/cm2 , što se na zahtev
Nadzornog organa dokazuje opitima pločom.
Obračun po m³ zatrpanog rova.
m³

2.50
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A.6.

Planiranje i uređenje površina nakon
zatrpavanja i nasipanja. Cenom obuhvatiti
usitnjavanje zemljanog materijala i planiranje
sa tačnošću +-2 cm.Obračun po m2 površine.
m²

A.7.

Nabavka, dopremanje i montaža cevi za pitku
vodu od polietilena visoke gustine PE -100 po
datoj niveleti iz projekta. Predmet nabavke
mogu biti samo cevi koje ispunjavaju važeće
normative i koje o tome poseduju važeći
sertifikat. Cevi moraju posedovati i atest o
zdravstvenoj ispravnosti (primenjivosti za
transport vode za piće) izdat od strane
ovlašćene ustanove. Pre ugradnje svaka cev
se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno
eventualno oštećenje. Manipulisanje sa
cevima treba da je u svemu saglasno
uslovima koje propisuje proizvođač cevi.
Ugrađena cev mora celom svojom dužinom
ravnomerno ležati na sloju peska. U jediničnu
cenu ulazi nabavka, montaža i nivelmanska
kontrola ugradnje. Umesto predviđenih, uz
predhodnu saglasnost projektanta, predmet
isporuke mogu biti i cevi od drugog materijala
pod uslovom da imaju mehaničke i hidrauličke
karakteristike jednake ili bolje od
karakteristika navedenih cevi. Sečenje cevi i
otpadni materijal se ne plaćaju posebno.
Obračun se vrši po m¹ cevovoda.

PEVG-100 DN 110 PN 10 bara
A.8.

m¹

5.50

Nabavka, dopremanje i montaža livenogvozdenih fazonskih komada sa svim
pratećim spojnim i zaptivnim materijalom. U
jediničnu cenu ulazi i antikoroziona zaštita
ugradjenih komada. Obračun se vrši po kg
ugrađenih fazonskih komada.
fazonski komadi za radni pritisak
10 bari

A.9.

4.40

kg

94.00

Nabavka, transport i montaža ovalnih zasuna
sa točkom za zasune sa potrebnim spojnim i
zaptivnim materijalom. Jediničnom cenom je
obuhvaćena nabavka, transport i montaža,
kao i antikorozivna zaštita bojom otpornom na
agresivno dejstvo vode u tonu po izboru
investitora. Antikorozivna zaštita
podrazumeva čišćenje, farbanje u tri sloja sa
kompletnim radom i materijalom. Obračun po
komadu montirane armature.
ovalni zasun sa ugradbenom
garnituromDN 100 PN 10 bara

kom

2
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A.10.

Nabavka, transport i montaža Woltman-ovog
kombinovanog vodomera DN80/20 sa
prirubničkim spojem. Jediničnom cenom je
obuhvaćen sav spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu montiranog i
isporobanog vodomera.
kom

A.11.

1.00

Nabavka, transport i montaža montažno
demontažne prirubnice. Jediničnom cenom je
obuhvaćen sav spojni i zaptivni materijal i
antikorozovna zaštita. Obračun po komadu
montirane montažno-demontažne prirubnica.
DN 80 PN 10 bari

kom

1.00

Ukupno priključak na gradski vodovod:
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B. SANITARNI UREĐAJI
R.br

B.1.

Opis

J/m

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, transport i montaža kompletnog
umivaonika I klase, dimezija 50/39.
Umivaonici se postavljaju u radnoj ploči u
setu od po 2, 5,6 i 7 komada. Jediničnom
cenom je obuhvaćen: umivaonik, radna ploča
prema projektu enterijera, Geberit Duofix
montažni element za umivaonik sa komplet
opremom, Geberit WT 60 elektronska
armatura sa baterijskim napajanjem sa svom
pratećom elektronskom opremom i potrebnim
ventilima, ugaoni ventili 2 fi 15 mm sa
poniklovanom zaštitnom kapom, poniklovani
odvodni sifon fi 32 mm sa rozetom. Ovi
umivaonici su predviđeni u toalaetu publike
na nivoau -4,50.-bez komercijalnog dela.
Izbor uskladiti sve prema projektu enterijera.
Obračun po komadu.

-set po 2 umivaonika
-set po 3 umivaonika
-set po 6 umivaonika
-set po 7 umivaonika
B.2.

kol.

kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
1
1

Nabavka, transport i montaža kompletnog
umivaonika I klase, dimezija 50/39. Setovi
umivaonika po 2 i 4 se ugrađuju u radnoj
ploči, samostojeći umivaonici se pričvršćuje
na zid. Jediničnom cenom je obuhvaćen:
umivaonik, radna ploča prema projektu
enterijera, Geberit Duofix montažni element
za umivaonika kompletnom opremom,
Geberit samoisključna hidraulična armatura
za umivaonik WT 26 sa svom pratećom
opremom i potrebnim ventilima, ugaoni ventili
2 fi 15 mm sa poniklovanom zaštitnom
kapom, poniklovani odvodni sifon fi 32 mm sa
rozetom. Uračunati su i umivaonici u starom
delu objekta, a bez komercijalnog dela.
Umivaonici u garderobama su u predmeru
enterijera. Izbor uskladiti sve prema projektu
enterijera.
Obračun po komadu.

-samosojeći umivaonici 50/30cm
-set po 2 umivaonika
-set po 3 umivaonika

kom
kom
kom

34
4
3
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B.3.

Nabavka, transport i montaža keramičke
konzolne WC šolje. Jediničnom cenom je
obuhvaćena: WC šolja, Geberit Duofix
sanitarni montažni element za konzolnu WC
šolju sa ugradbenim vodokotlićem,
priključkom sa ugaonim ventilom, odvodom,
svom pratećom opremom i elektronskim
aktiviranjem ispiranja. Na WC šolju montirati
sedište od medijapana ili punog drveta. Ove
WC šolje su predviđene u toalaetu publike na
nivoau -4,50.
-bez komercijalnog dela.
Obračun po komadu mintiranog i isprobanog
uređaja.
kom.

B.4.

Nabavka, transport i montaža keramičke
konzolne WC šolje. Jediničnom cenom je
obuhvaćena: WC šolja, Geberit
Duofixsanitarni montažni element za konzolnu
WC šolju sa ugradbenim vodokotlićem sa
dvokoličinskom tehnikom ispiranja,
priključkom sa ugaonim ventilom, odvodom,
svom pratećom opremom i tipkom za
dvokoličinsko čeono aktiviranje. Na WC šolju
montirati sedište od medijapana ili punog
drveta. Uračunati su i WC šolje u starom delu
objekta, a bez komercijalnog dela.
Obračun po komadu montiranog i isprobanog
uređaja.
kom.

B.5.

7

35

Nabavka, prenos i montaža kompletnog
pisoara koji se sastoji od:
-keramičkog pisoara I klase s podžbuknim
priključkom vode i skrivenim sifonom;
-montažnog instalacijskog elementa za pisoar
visine ugradnje 112-130 cm (Geberit art
111.620) s ugradnim setom uređaja za
aktiviranje ispiranja. Instalacijski element
samonosiv za ugradnju u suhomontažnu
zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu
gipskartonskim pločama, komplet s
integriranim prigušnim ventilom priključka
vode ½", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom
manžetom, ugradnim isisnim sifonom i
odvodnim koljenom d50mm, vijcima za
učvršćenje keramike i svim potrebnim
pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
-IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (230V)
za aktiviranje ispiranja pisoara,
protuvandalska izvedba sa štednjom vode,
pokrovna ploča inox (Geberit art 116.023);
Uračunati su i pisoari u starom delu objekta, a
bez komercijalnog dela.
Obračun po kompletu ugrađenog pisoara.

kom

10
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B.6.

Nabavka, transport i ugradnja keramičke tuš
kade dimenzija 120x 80x 6cm. Predviđena je
tuš kada tip Catalano model Verso ili
ekvivalentan. Tuš kada se postavlja u ravan
poda. U cenu uračunati i zidna jednoručna
hromirana armatura za tuš sa kliznom
šipkom, armiranim crevom i tuš mlaznicom,
spojeno na dovod vode kao proizvodjač
Grohe. Obračun po kompletno ugrađenom tuš
kadom i armaturom.
kom.

B.7.

Nabavka, transport i ugradnja keramičke tuš
kade dimenzija 80x 80x 6cm. Predviđena je
tuš kada tip Catalano model Verso ili
ekvivalentan. Tuš kada se postavlja u ravan
poda. U cenu uračunati i zidna jednoručna
hromirana armatura za tuš sa kliznom
šipkom, armiranim crevom i tuš mlaznicom,
spojeno na dovod vode kao proizvodjač
Grohe. Obračun po kompletno ugrađenom tuš
kadom i armaturom.
kom.

B.8.

13

Nabavka, transport i ugradnja kaljenog stakla
za tuš kade dimenzija 40 x 180cm. Distancer
za zid i vertikalni spoj sa zidom uraditi od
prohroma/inox u brušenoj završnoj obradi.
Veze između dodirnih površina sa zidom i
podom završiti providnim silikonom.Kao
proizvođač NSglass ili slično
Obračun po kompletno ugrađenim paravanom
za tuš.
kom.

B.10.

7

Nabavka, transport i ugradnja kaljenog stakla
za tuš kade dimenzija 60 x 180cm. Distancer
za zid i vertikalni spoj sa zidom uraditi od
prohroma/inox u brušenoj završnoj obradi.
Veze između dodirnih površina sa zidom i
podom završiti providnim silikonom.Kao
proizvođač NSglass ili slično
Obračun po kompletno ugrađenim paravanom
za tuš.
kom.

B.9.

13

7

Nabavka, transport i ugradnja kaljenog stakla
za tuš kade dimenzija 80 x 180cm. Distancer
za zid i vertikalni spoj sa zidom uraditi od
prohroma/inox u brušenoj završnoj obradi.
Veze između dodirnih površina sa zidom i
podom završiti providnim silikonom.Kao
proizvođač NSglass ili slično
Obračun po kompletno ugrađenim paravanom
za tuš.
kom.

7
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B.11.

Nabavka, transport i montaža keramičke šolje
trokadera sa baterijom za toplu i hladnu vodu.
Trokadero sa kanalizacionom mrežom izvesti
sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude
dihtovan 100%. Trokadero postaviti preko
gumenih podmetača i pričvrstiti mesinganim
šrafovima. Postaviti vodokotlić i zidnu bateriju
za toplu i hladnu vodu, kao i ventile. Postaviti
zaštitnu rešetku. Uračunat je i trokadero u
starom delu objekta, a bez komercijalnog
dela. Obračun za kompletan gotov i isproban
uređaj.

kom
B.12.

8

Nabavka, prenos i montaža kompletnog WCa za osobe s posebnim potrebama , koji se
sastoji od:
-specijalne konzolne keramičke WC školjke
za 6 lit ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca
45-50 cm, odignute od poda min. 6 cm s
demontažnim sedištem.
-montažnog instalacijskog elementa za WC
školjku visine ugradnje 112 cm s
niskošumnim ugradnim vodokotlićem (Geberit
art.111.375). Instalacijski element samonosiv
za ugradnju u suvomontažnu predzidnu
konstrukciju obloženu gipskartonskim
pločama, komplet s integrisanim ugaonim
ventilom priključka vode ½", niskošumnim
ulivnim ventilom, odvodnim kolenom d90/110
mm sa zvučno izolovanom obujmicom,
spojnim komadom za WC školjku sa
zaptivnim manžetnama i setom zvučne
izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i
svim potrebnim priborom za ugradnju prema
uputstvima proizvođača. Stavka obuhvata i
tipku za aktiviranje od inoxa komplet sa
pneumatskim aktiviranjem (Geberit art
115.891)

-poziciom obuhvatiti kompletno sve pomoćne
držače, držače toalet papira i četku za
čišćenje toaleta sa konzolnim postoljem(za
kačenje na zid).Uračunata je WC šolja i u
starom delu objekta, a bez komercijalnog
dela.
Obračun po kompletu.
kpl

9
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B.13.

12. Nabavka, prenos i montaža kompletnog
umivaonika za osobe s posebnim potrebama,
koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika vel. cca 30x40 cm s
plitkim horizontalnim priključkom (Geberit art.
115.416) d40 mm na ugradni sifon o
-montažnog instalacijskog elementa za
umivaonik sa stojećom armaturom, visine
ugradnje 112 cm (Geberit art 111.480).
Instalacijski element samonosiv za ugradnju u
suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju
obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa
skrivenim ugradnim sifonom d50 mm, pločom
s armaturnim priključcima ½" s uključenom
zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje
keramike i svim potrebnim pričvrsnim
priborom i spojnim materijalom;
-stojeće elektronske senzorske armature
HyTronic60 za umivaonik, protivvandalsko
rešenje s mrežnim napajanjem (Geberit art
115.722), s ručicom za spoljašnje
podešavanje temperature vode, perlatorom s
ograničenjem protoka vode, dva savitljiva
creva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv
nečistoća i nepovratnim ventilima
-2 ugaona ventila DN15, spojena na dovod
vode;
-zidnog nagnutog zaokretnog ogledala vel
75x76 cm,

-obostranih zidnih držača, montažnim
elementima (2xGeberit art 111.790) za
učvršćenje držača i svim potrebnim priborom
za ugradnju prema uputstvima proizvođača

kpl.

9
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B.14.

B.15.

Nabavka,
priključka
komadu.

transport i montaža holender
za veš mašine.Obračun po

kom.
Nabavka, transport i montaža sifona za odvod
od veš mašina. Obračun po komadu
ugrađenog sifona.
kom.

B.16.

B.21.

Nabavka, transport i montaža ogledala 80x80
cm smeštenog iznad umivaonika. Obračun po
komadu.
kom.

42

34

Nabavka, transport i montaža ogledala
190x80 cm smeštenog iznad umivaonika.
Obračun po komadu.
Saglasnost sa enterijerom.
kom.

B.22.

64

Nabavka, transport i montaža držača za
papirne ubruse. Obračun po komadu.
kom.

B.20.

42

Nabavka, transport i montaža držača za tečni
sapun. Držači se montiraju kod umivaonika i
prostora za tuširanje. Obračun po komadu.
kom.

B.19.

20

Nabavka, transport i montaža držača za WC
papir u rolni. Obračun po komadu.
kom.

B.18.

4

Nabavka, transport i ugradnja revizionih
vratanaca od poniklovanog lima veličine
prema ugrađenim keramičkim
pločicama.Obračun po komadu.
kom.

B.17.

4

8

Nabavka, transport i montaža ogledala
430x80 cm smeštenog iznad umivaonika.
Obračun po komadu.Saglasnost sa
enterijerom.
kom.

1
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B.23.

B.24.

Nabavka, transport i montaža ogledala
540x80 cm smeštenog iznad umivaonika.
Obračun po komadu.Saglasnost sa
enterijerom.
kom.

1

Nabavka, transport i montaža elektronskog
aparata Dyson Airblade za sušenje ruku.
Jediničnom cenom obuhvaćeno povezivanje
na eletričnu mrežu objekta kao i sva potrebna
oprema, rad i materijal.
kom

4

Ukupno sanitrani uređaji::

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

311/515

C. PUMPNA STANICA
R.br

C.1.

Opis

J/m

ukupno cena bez PDV

2

Nabavka, transport i montaža uređaja za
povišenje pritiska za razvod vode do
kotlarnice tipa Hydro Multi-S 2 CM10-4,
proizvod "Grundfos" ili drugog proizvođača
sa istim karakteristikama. Uređaj je sa
frekventnom regulacijom, a sastoji se od dve
pumpe CM10-4, jačina elektromotora jedne
pumpe N=2,2 kW. Proticaj je Q=10,5 m 3/čas,
a maxvisina dizanja H=53 m. Jediničnom
cenom su obuhvaćena sva prateća oprema
sa RO, spojni i zaptivni materijal i puštanje u
probni pogon. Obračun po kompletu
montiranog i isprobanog uređaja.
kom

C.3.

cena J/m bez PDV

Nabavka, transport i montaža uređaja za
povišenje pritiska za sanitarnu hladnu vodu
tipa Hydro MPC-E 3CRE32-2 (1+1) , proizvod
"Grundfos" ili drugog proizvođača sa istim
karakteristikama. Uređaj je sa frekventnom
regulacijom, a sastoji se od tri pumpe; jačine
elektomotora jedne pumpe N=7,5 kW.
3
Proticaj je Q=3,8-96m /čas, a max visina
dizanja H=57,20m. Jediničnom cenom je
obuhvaćena sva prateća oprema sa RO,
spojni i zaptivni materijal i puštanje u probni
pogon. Obračun po kompletu montiranog i
isprobanog uređaja.

kom
C.2.

kol.

1

Nabavka, transport i montaža uređaja za
povišenje pritiska za hidrantsku mrežu u
objektu tipa , proizvod Hydro Multi-S 3 CR1010, proizvod "Grundfos" ili drugog
proizvođača sa istim karakteristikama. Uređaj
je se sastoji se od dve radne pumpe CR10-10
i jedne rezervne, jačina elektromotora jedne
pumpe N=4kW. Proticaj je Q=3-10.8 l/s, a
max visina dizanja H=102 m. Jediničnom
cenom su obuhvaćena sva prateća oprema
sa RO, spojni i zaptivni materijal i puštanje u
probni pogon. Obračun po kompletu
montiranog i isprobanog uređaja.
kom

1
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C.4.

Nabavka, isporuka i montaža armatura prema
specifikaciji ra radni pritisak 10 bari.
Jediničnom cenom je obuhvaćen celokupan
spojni i zaptivni materijal. Obračun po
komadu.
-pljosnati zatvarač na ručni pogon
DN 80
-pljosnati zatvarač na ručni pogon
DN 100
-pljosnati zatvarač na ručni pogon
DN 50
-ravni propusni ventil sa ogrankom
za pražnjenje 3/4"
-ravni propusni ventil sa ogrankom
za pražnjenje DN 1½” mm

C.5.

kom

1

kom

5

kom

1

kom

1

kom
-ravni propusni ventil sa ogrankom
za pražnjenje 2"
kom
-ravni propusni ventil sa ogrankom
za pražnjenje DN 2½” mm
kom
-ravni propusni ventil sa ogrankom
za pražnjenje 3"
kom
kom
- leptirsti zatvarač DN 80
kom
-kuglasti ventil DN 1 1/2"
kom
-nepovratni ventil DN 1 1/2"

3

3
5
4
2

707.3

Nabavka, dopremanje i montaža radionički
obradjenih čeličnih cevi (Č 0361) sa
prirubnicama, prema specifikaciji, a za radni
pritisak od 10 bara. Jediničnom cenom je
obuhvaćena nabavka, dopremanje i montaža,
uključujući i prateću dokumentaciju,
sertifikate, kao i sav spojni i zaptivni materijal
potreban za montažu i nosači cevovoda.
Obračun po kg.
kg

C.7.

1

Nabavka, transport i montaža
livenogvozdenih fazonskih komada sa svim
potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom za
radni pritisak od 10 bara a prema specifikaciji.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
transport i montaža. Obračun po kg .
kg

C.6.

4

240.5

Nabavka čeličnih šavnih cevi (Č 0361),
radionička izrada fazonskih komada za radni
pritisak od 10 bara dopremanje i montaža.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
dopremanje i montaža i prateća
dokumentacija, sertifikati, kao i sav spojni,
zaptivni materijal potreban za montažu.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih
fazonskih komada a prema specifikaciji.
kg

26.5
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C.8.

Nabavka, transport i montaža fitinga od
temperovanog liva sa svim potrebnim spojnim
i zaptivnim materijalom za radni pritisak od 10
bara a prema specifikaciji. Jediničnom cenom
je obuhvaćena nabavka, transport i montaža.
Obračun po komadu .
-prosta spojka N8 DN 3"
-prosta spojka N8 DN 2"
-prosta spojka N8 DN 2½”
-prosta spojka N8 DN DN 1½”

C.9.

kom
kom
kom
kom

Nabavka, transport i montaža spojnih
elemenata za PE cevi sa svim potrebnim
spojnim i zaptivnim materijalom za radni
pritisak od 10 bara a prema specifikaciji.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
transport i montaža. Obračun po komadu .
-jednostruka zupčasta spojnica
3/4"
kom
-PE venac DN 90 sa slobodnom
prirubnicom
kom
-jednostruka zupčasta spojnica
1½”
kom
-jednostruka zupčasta spojnica 2"
kom
-PE venac DN 75 sa slobodnom
prirubnicom
kom

C.10.

1
4
1

1

1

Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom
cenom obuhvatiti i izradu bakterioloških
analiza kojima se dokumentuje kvalitet
dezinfekcije. Obračun se vrši paušalno.
kompl.

C.13.

1

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10
bara u svemu prema pravilima struke i
uputstvu proizvođača cevi za ovu vrstu
radova. Obračun se vrši paušalno.
kompl.

C.12.

1

Kompletna spoljna antikorozivna zaštita cevi,
fazonskih komada, armatura bojom otpornom
na agresivno dejstvo vode u tonu po izboru
investitora. Jedinačnom cenom je
obuhvaćeno čišćenje, farbanje u tri sloja sa
kompletnim radom i materijalom. Obračun
paušalno
kompl.

C.11.

5
4
2
1

Izrada postolja za GSVU postrojenje od
nabijenog betona MB-30. Dimenzije postolja
su 75x70x10. Jediničnom cenom je
obuhvaćena nabavka, transport i ugradnja
betona, izrada, montaža i demontaža oplate,
kao i nega betona. Obračun po m3
ugrađenog betona.
m3

1

0.1

Ukupno pumpna stanica:
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D. UNUTRAŠNJI VODOVOD
D.1. RAZVOD HLADNE VODE
R.br

D.1.1.

Opis

J/m

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, tarnsport i montaža troslojnih
aluminijumsko-plastičnih cevi sa spajanjem
„Press“ spojnicama (debljina aluminijuma
0,5mm) kao Geberit Mepla za razvod hladne
vode od pumpne stanice do sanitarnih
uređaja i od pumpne stanice do kotlarnice i
tehničkih etaža.
. Stavka obuhvata sve potrebne „Press“
spojne elemente izrađene iz PVDF-a
(spojnice, redukcije, T-komade) i potrebni
pričvrsni materijal i materijal za vešanje.
. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi
računa da rozete ventila budu potpuno ravne
sa površinom zida.
. U ceni je uračunata termoizolacija svih cevi.
Prilikom pričvršćivanja cevovoda ostaviti
dovoljan broj kliznih i fiksnih tačaka kojima se
preuzima rastezanje cevi usled promene
temperature. Jediničnom cenom je
obuhvaćeno i kačenje cevi o međuspratnu
konstrukciju i pričvršćivanje na zid
(eventualna izrada nosača za cevi), svi
potrebni fitinzi, izolacija, ispitivanje
celokupnog razvoda na izdržljivost od 10 bari
i dezinfekcija mreže. Cenom je još i
obuhvaćeno štemovanje i probijanje zidova i
međusprtanih konstrukcija, rupe veličine 5/5
cm -20/20 cm.
Obračun po m cevovoda.
DN 16
DN 20
DN 26
DN 32
DN 40
DN 50
DN 75

D.1.2.

kol.

m
m
m
m
m
m
m

350
145
70
110
140
200
75

Nabavka, transport i ugradnja ravnog
propusnog ventila. Ventili se ugrađuju kao
centralni ventil za sanitarne blokove i kuhinje.
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav
potreban rad i materijal.
Obračun po komadu ugrađenog
ventila.
kom
fi 1/2"
kom
fi 3/4"
kom
fi 1"
kom
fi 5/4"
kom
fi 6/4"

35
24
9
19
3
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D.1.3.

Nabavka, transport i montaža izlivničke
ispusnice sa crevnom spojkom za montažu
na tehničkoj etaži. Jediničnom cenom je
obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu ugrađenog
ventila.
kom
fi 1/2"

9

Ukupno razvod hladne vode:
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D.2.RAZVOD TOPLE VODE
R.br

D.2.1.

Opis

J/m

ukupno cena bez PDV

ukupno cena sa PDV

Nabavka, tarnsport i montaža troslojnih
aluminijumsko-plastičnih cevi sa spajanjem
„Press“ spojnicama (debljina aluminijuma
0,5mm) kao Geberit Mepl za razvod tople
vode od kotlarnice do sanitarnih uređaja i
nazad do kotlarnice, zajedno sa fitinzima i
materijalom za spajanje. Prilikom montaže
vodovodne mreže voditi računa da rozete
ventila budu potpuno ravne sa površinom
zida. prilikom pričvršćivanja cevi ostaviti
dovoljan broj fiksnih i kliznih tačaka za
preuzimanje istezanja cevi usled promene
temperature. Obavezna je termo-izolacija svih
cevi, a po potrebi izvesti i akustičnu izolaciju
cevi. Obračun je obuhvatio i kačenje cevi o
međuspratnu konstrukciju i pričvršćivanje na
zid, potrebne fitinge, izolaciju, ispitivanje
celokupnog razvoda na izdržljivost od 10 bara
i dezinfekciju mreže. Cenom je obuhvaćeno
još i štemovanje i probijanje zidova i
međuspratnih konstrukcija, rupe veličine 5/520/20 cm.

Obračun po m cevovoda.
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 75
DN 90

D.2.2.

kol.

m
m
m
m
m
m
m
m

150
310
89
88
60
79
13
9

Nabavka, transport i ugradnja kuglastih
propusnog ventila. Ventili se ugrađuju kao
centralni ventili za sanitrane blokove i kuhinje.
Jediničnom cenom je obuhvaćen sav
potreban
radkomadu
i materijal.
Obračun po
ugrađenog
ventila.
fi 1/2"
fi 3/4"
fi 1"
fi 5/4"
fi 6/4"
fi 2"

kom
kom
kom
kom
kom
kom

51
32
9
3
4
2
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D.2.3.

Nabavka, transport i montaža izlivničke
ispusnice sa crevnom spojkom potrebnog
prečnika za mogućnost ispuštanja vode iz
vertikala za toplu vodu. Slavina je postavljena
u dnu svake vertikale i na glavnom
opticajnom vodu u pumpnoj stanici.
Obračun po komadu.
fi 3/4"
fi 5/4"

D.2.4.

kom
kom

7
1

Nabavka, transport i montaža cirkulacionih
pumpi za potrošnu toplu vodu. Cirkulacione
pumpe su tipa UPS 25-60 B 180, proizvodnja
"Gundfos " Q=0-6 m3/čas; N=45-65-90 W.
Umesto navedenih mogu se montirati i pumpe
drugog proizvođača sa istim karakteristikama.
Jediničnom cenom obuhvaćen sav potreban
rad i materijal i probni pogon. Obračun po
komadu montiranog i isprobanog uređaja.

kom

2

Ukupno razvod tople vode:
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E.UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
R.br

E.1.

Opis

J/m

m
m

655
70

79

Termička zaštita vodovodnih cevi unutrašnje
hidrantske mreže. Zaštita se vrši
"Armaflexom".
Obračun po m izolacije.

E.4.

ukupno cena bez PDV

Nabavka, transport i montaža kompletnog
zidnog požarnog hidranta. Hidrant je proizvod
"Vatrosprem" - Beograd. Hidrant se sastoji od
standardne metalne zastakljene kutije
ofarbane, sa bravom. U ormariću su smešteni
kotur sa trevira crevom fi 50 mm i
odgovarajućom mlaznicom pričvršćenom na
kraju creva. Drugi kraj creva je pričvršćen na
hidrant (holendreski ventil). Dovodna vertikala
je smeštena pored kutije hidranta. Na kraju
cevi je ugrađen kosi holender ventil sa
točkom fi 50 mm, uračunat u cenu. U cenu je
uračunato još i ugrađivanje-nabavka tiple za
zavrtnjeve i vešanje hidranta kao i ugradnja
hifranta u zid. Obračun po kompletno
montiranom i isprobanom hidrantu (hidrant na
zidu i u zidu).
kom

E.3.

cena J/m bez PDV

Nabavka, transport i montaža gvozdenih
pocinkovanih vodovodnih cevi sa šavom za
razvod hidrantske mreže. Obračun je
obuhvatio: kaćenje cevi o međusprtanu
konstrukciju, pričvršćivanje na zid, farbanje
svih vidljivih cevi masnom bojom u dva sloja u
svetlom tonu, potrebni fitinzi i ispitivanje
celokupnog razvoda na izfržljivost od 10 bara.
Nakon završenog ispitivanja na pritisak izvršiti
dezinfekciju mreže. Ovom pozicijom je
obuhvaćen i suvi hidrantski vod dužine 70 m,
prečnika 80 mm koji na tri mesta ima spoljni
priključak za vatrogasno vozilo. Cenom je
obuhvaćeno i štemovanje i probijanje zidova i
međuspratne konstrukcije, rupe 15/15 cm.
Obračun po m cevovoda.

fi 65 mm
fi 80 mm
E.2.

kol.

m

725

Nabavka, transport i montaža usisnih
vazdušnih ventila na krajevima požarnih
vertikala.
Obračun po komadu.
DN 50 mm

kom

9

Ukupno hidrantska mreža:
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REKAPITULACIJA

A Ukupno priključak na gradski vodovod:
B Ukupno sanitrani uređaji::
C Ukupno pumpna stanica:
D Ukupno razvod tople vode:
E Ukupno hidrantska mreža:
UKUPNO VODOVOD

.
.

.
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III.2. PREDMER RADOVA ZA KANALIZACIJU
A. KANALIZACIJA UPOTREBLJENIH VODA
A.2.UNUTRAŠNJA KANALIZACIONA MREŽA
R.br

A.2.1.

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, transport i montaža kanalizacionih
debelozidnih polipropilenskih cevi sa
mineralnim punjenjem za zvučno izolovane
vertikale i horizontalne razvode sa naglavkom
zajedno sa fazonskim i revizionim komadima i
materijalom za spajanje. Projektom su
predviđene Geberit Silent PRO cevi. U cenu
su uračunati svi potrebni radovi i materijal za
izradu cevovoda u horizontalnom i vertikalnom
razvodu. U cenu je uračunato još:
razmeravanje, montaža cevi, ankerisanje cevi
obujmicama, ispitivanje na nepropustljivost,
kačenje o međuspratnu konstrukciju,
postavljanje i skidanje skele. Štemovanje i
probijanje zidova i međuspratne konstrukcije i
obrada prodora, rupe od 10/10 cm, 20/20 cm,
30/30 i 35/35 cm. Naročitu pažnju posvetiti
ankerisanju lukova na prelazu vertikale u
horizontalu. Fazonski komadi na prelazima
vertikale u horizontalu su obavezno zvučno
izolovani (sa ojačanim rebrima). Posebnu
pažnju posvetiti spojevima cevi postavljenim u
horizontalnom razvodu u spuštenom plafonu.

Obračun po m gotovog cevovoda.
DN 50
DN 75
DN 110
DN 160

A.2.2.

m

182.0

m

212.0

m

358.0

m

61.0

Nabavka, transport i montaža Sovent račve sa
6 zatvorenih mogićih priključnih mesta. Sovent
račva se ugrađuje na svim vertikalama na
mestima priključaka horizontalnih ogranka. U
cenu je uračunat sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.

kom
A.2.3.

29.0

Nabavka, transport i montaža Soventdeaeratora. Sovent deaerator se ugrađuje na
svim prelazima vertikala u horizontale. U cenu
je uračunat sav potreban rad i materijal.
Obračun po komadu.
kom

8.0
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A.2.4.

Nabavka, transport i montaža podnog slivnika
sa sifonom sa visinski podesivim ulivom i
hromiranom rešetkom, dodatnim ulazom fi 50
mm, izlazom 56/50, sa PVC levkom i zaštitom
za ugradnju. Sifon se montira u kotlarnici kod
mašinske opreme. Slivnici se postavljaju u
kotlarnici. Kapacitet kroz izlaz 56/50 je 1 l/s,
kroz izlaz sa strane 0,5 l/s. U cenu je uračunat
sav potreban rad i materijal na montaži sifona.
Obračun po komadu.

kom
A.2.5.

4.0

Nabavka, transport i montaža podnog slivnika
sa sifonom sa visinski podesivim ulivom i
ukrasnom rešetkom od hromnikla, sa
zatvorenim ulazom 56 mm, visina vodenog
stuba 70 mm. Slivnici sa sifonom se montiraju
u sanitarnim čvorovima i kuhinjama. U cenu je
uračunat sav potreban rad i materijal na
montaži sifona. Obračun po komadu.

DN 75-vertikalni -kapacitet 1,05 l/s
kom
DN 110 -horizontalni -kapacitet 2,04
l/s
kom
A.2.6.

20.0

Nabavka, dopremanje i montaža
kompenzatora DN 150. Kompenzator se
ugrađuje na horizontali H-0/7 na mestu
prelaska iz starog u novi deo objekta.
Kompenzator je sa duplim mehovima i
omogućuje pomeranja u aksijalnom i
tangencijalnom pravcu. U jediničnu cenu ulazi
nabavka, spojni materijal, montaža i kontrola
ugradnje. Obračun se vrši po komadu.

Kompenzator DN 150

A.2.7.

55.0

kom

1.0

Izrada podloge, oporca od nabijenog betona.
Utrošak betona 0,03 m3.
Obračun po komadu.

kom

9.0
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A.2.8.

Nabavka i montaža drenazne pumpe za vode
u priostoriji za sprinkler ventile koja
prepumpava vodu koja se ispušta u korito
ispod ventila. Pumpa je od prohroma sa
plovkom je tipa UNIILIFT AP12.40.04.A1
proizvod "Grundfos" ili drugog proizvođača sa
istim karakteristikama. Uređaj ima sledeće
karakteristike:
Q=1-5l/s
H=max 10,5m
N=0,7kW
Cenom je obuhvaćen sav rad, spojni i zaptivni
materijal i proba uređaja.
Obračun po kompletu montiranog i isprobanog
uređaja.

kom

1.0

Ukupno unutrašnja kanalizaciona mreža:
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A.3.CRPNE STANICE NA KANALIZACIJI
A.3.1.CRPNA STANICA CS-F1
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

A.3.1.1. Nabavka, tarnsport i montaža u otvoru

temeljne ploče kompaktnog postrojenja za
prepumpavanje fekalne vode tipa MULTILIFT
MD 12.3.4 proizvod "Grundfos" ili drugog
proizvođača sa istim karakteristikama.
Uređaj ima sledeće karakteristike:
Q=1-13 l/s
H=8-2.5 m
Cenom je obuhvaćen sav rad, spojni i zaptivni
materijal i proba uređaja.
Obračun po kompletu montiranog i isprobanog
uređaja.
kom

1.0

A.3.1.2. Nabavka, isporuka i ugradnja livenogvozdenih

fazonskih komada za radni pritisak do 6 bara
za CS prema specifikciji, u svemu prema
Opštim uslovima izgradnje. Jediničnom cenom
je obuhvaćen i kompletan spojni i zaptivni
materijal i držaci cevovoda.
Obračun po kg.
kg

13.0

A.3.1.3. Nabavka, dopremanje i montaža radionički

obradjenih čeličnih cevi (Č 0361) Φ 88,9/5
mm, sa prirubnicama, prema specifikaciji, a za
radni pritisak od 6 bara. Jediničnom cenom je
obuhvaćena nabavka, dopremanje i montaža,
uključujući i prateću dokumentaciju, sertifikate,
sav spojni i zaptivni materijal potreban za
montažu, nosači cevovoda, kačenje o
međuspratnu konstrukciju, štemovanje i
probijanje zidova (rupe 15/15 cm), obrada
prodora, štemovanje zida priključnog šahta,
obrada otvora i izrada priključka na šaht.
Obračun po kg.

ČC Φ 88,9/5 mm

kg

99.2
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A.3.1.4. Kompletna antikorozivna zaštita cevi,

fazonskih komada i armatura u CS bojom
otpornom na agresivno dejstvo otpadnih voda
u tonu po izboru investitora, u svemu prema
Opštim uslovima izgradnje. Pozicijom je
predviđeno farbanje u tri premaza i to
kompletan rad i materijal.
Obračun paušalno
paušal

1.0

A.3.1.5. Nabavka materijala i radionička izrada

poklopca za crpnu stanicu. Poklopac čine okvir
od L profila 50x50x5 L=5800 mm koji se
ugrađuje u gornju ploču i pokretni deo koji se
sastoji od rama od L profila 30x30x3 L=8000
mm preko koga je postavljen čelični lim
debljine 6 mm. Poklopac se sastoji iz dva dela
dimenzija 1100x900 mm. Kompletan poklopac
je toplocinkovan.

Obračun po ugrađenom poklopcu
kom

1.0

Ukupno crpna stanica CS-F1:
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A.3.2.CRPNA STANICA CS-F2

R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

A.3.2.1. Nabavka, tarnsport i montaža u otvoru

temeljne ploče kompaktnog postrojenja za
prepumpavanje fekalne vode tipa MULTILIFT
MD 12.3.4 proizvod "Grundfos" ili drugog
proizvođača sa istim karakteristikama.
Uređaj ima sledeće karakteristike:
Q=1-13 l/s
H=8-2.5 m
Cenom je obuhvaćen sav rad, spojni i zaptivni
materijal i proba uređaja.
Obračun po kompletu montiranog i isprobanog
uređaja.
kom

1.0

A.3.2.2 Nabavka, isporuka i ugradnja livenogvozdenih

fazonskih komada za radni pritisak do 6 bara
za CS prema specifikciji, u svemu prema
Opštim uslovima izgradnje. Jediničnom cenom
je obuhvaćen i kompletan spojni i zaptivni
materijal i držaci cevovoda.

Obračun po kg.
kg

13.0

A.3.2.3 Nabavka, dopremanje i montaža radionički

obradjenih čeličnih cevi (Č 0361) Φ 88,9/5
mm, sa priru-bnicama, prema specifikaciji, a za
radni pritisak od 6 bara. Jediničnom cenom je
obuhvaćena nabavka, dopremanje i montaža,
uključujući i prateću dokumentaciju, sertifikate,
sav spojni i zaptivni materijal potreban za
montažu, nosači cevovoda, kačenje o
međuspratnu konstrukciju, štemovanje i
probijanje zidova (rupe 15/15 cm), obrada
prodora, štemovanje zida priključnog šahta,
obrada otvora i izrada priključka na šaht.
Obračun po kg.

ČC Φ 88,9/5 mm

kg

76.6
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A.3.2.4. Kompletna antikorozivna zaštita cevi,

fazonskih komada i armatura u CS bojom
otpornom na agresivno dejstvo otpadnih voda
u tonu po izboru investitora, u svemu prema
Opštim uslovima izgradnje. Pozicijom je
predviđeno farbanje u tri premaza i to
kompletan rad i materijal.
Obračun paušalno
1.0

paušal
A.3.2.5. Nabavka materijala i radionička izrada

poklopca za crpnu stanicu. Poklopac čine okvir
od L profila 50x50x5 L=5800 mm koji se
ugrađuje u gornju ploču i pokretni deo koji se
sastoji od rama od L profila 30x30x3 L=8000
mm preko koga je postavljen čelični lim
debljine 6 mm. Poklopac jse ssatoji iz dva dela
dimenzija 1100x900 mm. Kompletan poklopac
je toplocinkovan.

Obračun po ugrađenom poklopcu
kom

1.0

Ukupno crpna stanica CS-F2:

REKAPITULACIJA
UPOTREBLJENIH VODA

ZA

A.2.

UNUTRAŠNJA KANALIZACIONA MREŽA

A.3.

CRPNE STANICE

KANALIZACIJU

UKUPNO KANALIZACIJA UPOTR. VODA:
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B. VENTILACIJA KANALIZACIJE

R.br

B.1.

Opis

J/m

DN 75
DN 110

m

16.0

m

37.0

m

175.0

ukupno cena bez PDV

Nabavka, transport i montaža ventilacionih
kapa iznad krova na produžetku kanalizacionih
i ventilacionih vertikala precnika fi100 JUS.
M.J6.281 . Cev i kapa su od sivog liva, a žica
za zaštitnu mrežu je od bakarne legure sa
cinkom. Obračun po komadu.

kom
B.3.

cena J/m bez PDV

Nabavka, transport i montaža kanalizacionih
debelozidnih polipropilenskih cevi sa
mineralnim punjenjem za zvučno izolovane
vertikale i horizontalne razvode sa naglavkom
zajedno sa fazonskim i revizionim komadima i
materijalom za spajanje. Projektom su
predviđene Geberit Silent PP cevi. U cenu su
uračunati svi potrebni radovi i materijal za
izradu cevovoda u vertikalnom razvodu. U
cenu je uračunato još: razmeravanje, montaža
cevi, ankerisanje cevi obujmicama, ispitivanje
na nepropustljivost, kačenje o međuspratnu
konstrukciju, postavljanje i skidanje skele.
Štemovanje i probijanje zidova i međuspratne
konstrukcije i obrada prodora, rupe od 10/10
cm, 20/20 cm, 30/30 i 35/35 cm. .

DN 50

B.2.

kol.

5.0

Nabavka, transport i montaža ventilacione
rešetke od prohroma koja se postavlja na
ventilacioni vod koji izlazi na bočni zid. Cev je
precnika fi100, a rešetrka dimenzija 15x15cm.
Obračun po komadu.
kom

2.0

Ukupno ventilacija kanalizacije:
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C. KANALIZACIJA ZA
RASHLADNIH UREĐAJA

R.br

C.1.

Opis

EVAKUACIJU

J/m

VODE

IZ

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, transport i montaža kanalizacionih
cevi zajedno sa fazonskim komadima i
materijalom za spajanje. Projektom su
predviđene PVC cevi i fazonski komadi. U
cenu su uračunati svi potrebni radovi i materijal
za izradu cevovoda u horizontalnom i
vertikalnom razvodu. U horizontalnom razvodu
cevi se postavljaju u spuštenom plafonu, a u
vertikalnom razvodu u daktovima za
instalacije. U cenu je uračunato još:
razmeravanje, montaža cevi, ankerisanje cevi
obujmicama, ispitivanje na nepropustljivost,
zaštita cevi izolacijom protiv orošavanjaIzoflexom , sa kačenje za zidove, postavljanje
i skidanje skele. Štemovanje i probijanje
zidova i međuspratne konstrukcije i obrada
prodora, rupe od 5/5 cm, 10/10 cm. Na mestu
priključka fen-koila lukom i pravom cevi
priključak izvući 10 cm iznad poda.Posebnu
pažnju posvetiti spojevima cevi postavljenim u
horizontalnom razvodu u spuštenom plafonu.
Kod PVC cevi spojeve obavezno zaliti
silikonom.

Obračun po m cevovoda.
DN 25
DN 32
DN 50
DN 75
DN 110

m

405.0

m

105.0

m

47.0

m

130.0

m

48.0

Ukupno kanalizacija za evakuaciju vode iz rashladnih
uredjaja :
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REKAPITULACIJA

A Ukupno kanalizacija upotrebljenih voda:
B Ukupno ventilacija kanalizacije:
C Ukupno kanalizacija za evakuaciju vode iz rashladnih
uredjaja :

UKUPNO KANALIZACIJA
.
.

.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

330/515

ZBIRNA REKAPITULACIJA

UKUPNO VODOVOD
UKUPNO KANALIZACIJA

UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA
.
.

.
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3.2. PREDMER RADOVA ZA SPRINKLER I DRENČER INSTALACIJE
Stabilni sistem za gašenje požara raspršenom vodom tipa sprinkler i drenčer se dopunjava vodom iz
zajedničkog rezervoara preko zajedničke crpne stanice. Sistem je projektovan u skladu sa važećim srpskim
standardima (SRPS EN 12845 i SRPS 12259-1 za sprinkler sistem i SRPS CEN TS 14816 za drenčer sistem).
Predmerom su dati referentni proizvođači i proizvodi. Ukoliko se umesto referentnog proizvoda ugradi drugi
proizvod, ono mora biti istih ili boljih karakteristika nego referentni proizvod, a svakako da bude u skladu sa
gore navedenim standardima.
CRPNA I VENTIL STANICA SA REZERVOAROM
Napomena: Crpna stanica, ventil stanica i rezervoar protivpožarne vode su smeštene u podrumu objekta, u
zajedničku prostoriju br. PD.12.

1

R.br

1.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, dopremanje, montaža i puštanje u
rad 2 pumpnog postrojenja za sprinkler i
drenčer mrežu (1 radna + 1 rezervna), sa
komplet ormarom i automatikom za
upravljanje. Pumpe su na električni pogon,
proizvođač: Grundfos, Tip: NKF 80-200,
Q=50,3 l/s pri pritisku od 4,5 bara, snaga
motora 37 kW.
Jediničnom cenom obuhvatiti pumpno
postrojenje navedenih karakteristika sa
kompletnom mernom i regulacionom
opremom, atestima i dokazom o
funkcionalnosti. Obračun po montiranom i
puštenom u rad postrojenju.
kom

1.2

2

Nabavka, dopremanje, montaža i puštanje u
rad džokej pumpe, za održavanje pritiska u
mreži. Proizvođač: Grudfos, Tip: CR 3-11,
Q=0,83 l/s pri pritisku od 4,7 bari, snaga
motora 1.1 kW.
Jediničnom cenom obuhvatiti džokej pumpu
navedenih karakteristika sa kompletnom
mernom i regulacionom opremom, atestima i
dokazom o funkcionalnosti. Obračun po
montiranoj i puštenoj u rad pumpi.
kom

1.3

1

Nabavka čeličnih bešavnih cevi, radionička
izrada fazonskih komada za radni pritisak od
16 bara, dopremanje i montaža. Gotovi
fazonski komadi su antikorozivno zaštićeni a u
svemu prema opisu iz opštih tehničkih uslova
projekta. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, dopremanje i montaža, prateća
dokumentacija, sertifikati, kao i sav spojni,
zaptivni materijal potreban za montažu.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih
fazonskih komada a prema specifikaciji.

kg

850
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1.4

Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićene armature
za radni pritisak od 16 bari sa potrebnim
spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom
cenom je obuhvaćena nabavka, transport i
montaža. Obračun po komadu armature.
*Referentni proizvođač: "TYCO"
- kompletni mokri alarmni sprinkler
ventil
sa manometrima, ispustom i
ostalom
potrebnom armaturom.
DN 150 mm, PN 16
- alarmno zvono, sa kompletom cevi
i
fitinga od alarmnog zvona do
ispusta i
sa hvatačem nečistoće

kom

2

kom

2

kom

8

kom

2

kom

2

kom

6

kom

2

kom

1

kom

6

kom

1

- pljosnati zatvarač na ručni pogon
DN 150mm PN16, sa mogućim
nadgledanjem položaja

- pljosnati zatvarač na ručni pogon
DN 50mm PN16, sa mogućim
nadgledanjem položaja
- kuglasti ventil DN 2" PN16
- kuglasti ventil DN 1" PN16
- nepovratni ventil sa kontrategom
DN 150 mm
- ugaoni izlivni ventil sa plovkom
DN 50 mm
- montažno-demontažni komad
DN 150 mm
- merač protoka DN 150 mm

1.5

1.6

Nabavka, isporuka i montaža protivvrtložne
ploče koja se vari za usis pumpe unutar
čeličnog rezervoara (luk od 90° DN150) i
fiksira se na dno rezervoara
kom

1

DN 80 mm

kom

2

DN 100 mm

kom

2

Nabavka, transport i montaža gumenog
kompenzatora za pumpu, prečnika DN
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1.7

Nabavka, isporuka i montaža mikroprekidača
koji daje informacije o položaju zasuna
(otvoreno/delimično otvoreno/zatvoreno).
kom

1.8

Nabavka, isporuka i montaža manometra 1 ",
0-25 bari
kom

1.9

1.11

3

Nabavka, isporuka i montaža nosača cevi sa
anker vijcima.
nosač cevi DN50 mm

kom

nosač cevi DN100 mm

kom

5

nosač cevi DN150 mm

kom

10

3

Nabavka materijala, isporuka i montaža
pravougaonog čeličnog rezervoara zapremine
185 m3, dimenzija 6,4 x 10,75 x 3,50m za
protivpožarnu vodu, sa premazima za zaštitu
od korozije. Rezervoar treba opremiti
penjalicama kod prelivnog i dovodnog
cevovoda, bočnim otvorom za čišćenje
rezervoara, priključcima usisa, test cevovoda,
prelivnog cevovoda i dovodnog cevovoda (cevi
su obuhvaćene posebnom pozicijom).
Pozicijom obuhvatiti kompletan materijal i rad
potreban za izradu rezervoara, kao i statički
proračun čeličnog rezervoara.

kom
1.12

5

Nabavka, isporuka i montaža presostata, koji
se ugrađuje na manometre, i koji daju signal
pumpi o padu pritiska u cevovodu.
kom

1.10

12.0

1

Betoniranje temelja za sprinkler pumpe od
nabijenog betona, dimenzija 155 x 90 x 10 cm i
za džokej pumpu dimenzija 34 x 26 x 7 cm.
Temelj (postolje) izliti nakon provere tačnih
dimenzija pumpi i visine usisa. Obračun se vrši
po m3 betona.
m3

0.5
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1.13

Izrada kanala od opeke za prihvat prelivnih
voda iz rezervoara i voda iz sprinkler i drenčer
instalacije. Kanal se zida na mestu alarmnog
ventila. Spoljne dimenzije kanala su 3,05 x
0,60 m, a visina 0,45 m. Unutar kanala
izrađuje se sloj za pad od nabijenog betona.
Voda iz kanala se izpumpava u kanalizaciju.
Pumpa za prepumpavanje vode iz kanala je
obuhvaćen glavnim projektom hidrotehničkih
instalacija.
Za izradu kanala koristiti vodonepropustan
malter i beton. Obračun po kompletnom
izrađenom kanalu.

kompl.

1.14

1.0

Bušenje postojećeg betonskog zida na mestu
prolaza cevi (3xDN150 mm i 1x50mm). Nakon
montaže cevi prostor oko cevi napuniti
vatrootpornim ekspandirajućim materijalom
(kao Hilti, Würth ili sličan) prema uputstvu
proizvođača, kako bi se dostigla odgovarajuća
vatrootpornost mesta probijanja cevi (120
minuta). Obračun komadu prodora cevi.
kom

1.15

4

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 16
bara u svemu prema pravilima struke, važećih
standarda i uputstvu proizvođača cevi za ovu
vrstu radova. Obračun se vrši paušalno.
kompl.

1.16

1

Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom
cenom obuhvatiti i izradu bakterioloških
analiza kojima se dokumentuje kvalitet
dezinfekcije. Obračun se vrši paušalno.
kompl.

1.17

1

Kompletna spoljna antikorozivna zaštita cevi,
fazonskih komada, armatura i nosača
cevovoda bojom otpornom na agresivno
dejstvo vode u tonu po izboru investitora.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno čišćenje,
farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i
materijalom. Obračun paušalno
kompl.

Ukupno crpna i ventil
protivpožarne vode:

stanica

sa

1
rezervoarom
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DRENČER PODSTANICA
Napomena: Drenčer podstanica se nalazi na prizemlju objekta u prostoriji br. 0C.13

2

R.br

2.1

Opis

J/m

kol.

ukupno cena bez PDV

Nabavka čeličnih bešavnih cevi, radionička
izrada fazonskih komada za radni pritisak od
16 bara, dopremanje i montaža. Gotovi
fazonski komadi su antikorozivno zaštićeni a u
svemu prema opisu iz opštih tehničkih uslova
projekta. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, dopremanje i montaža, prateća
dokumentacija, sertifikati, kao i sav spojni,
zaptivni materijal potreban za montažu.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih
fazonskih komada a prema specifikaciji.

kg

2.2

cena J/m bez PDV

850

Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićene armature
za radni pritisak od 16 bari sa potrebnim
spojnim i zaptivnim materijalom. Jediničnom
cenom je obuhvaćena nabavka, transport i
montaža. Obračun po komadu armature.
*Referentni proizvođač: "TYCO"
- pljosnati zatvarač na ručni pogon
DN 150mm PN16, sa mogućim
nadgledanjem položaja
- leptirasti zatvarač na
elektromotorni
pogon DN 150mm PN16, sa
mogućim
nadgledanjem položaja
- leptirasti zatvarač na ručni pogon polužni DN 150mm PN16

kom

6

kom

3

kom

3

kom

4

kom

3

kom

3

- kuglasti ventil DN 2"
- montažno-demontažni komad
DN 150 mm
- vatrogasna štorc stabilna spojnica
sa spojnim navojem 2"
2.3

Nabavka, isporuka i montaža mikroprekidača
koji daje informacije o položaju zasuna
(otvoreno/delimično otvoreno/zatvoreno).
kom

9.0
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2.4

Nabavka, isporuka i ugradnja
elektrokomandnog ormana za pojedinačno
aktiviranje 3 elektromotorna ventila u drenčer
podstanici, sa svom propadajućom opremom.
Pozicijom su obuhvaćene i nabavka i ugradnja
3 tastera u obe portirnice za aktiviranje
elektromotornih ventila pojedinih drenčer zona
i povezivanje el. kablovima (ukupna dužina
90m).

kompl.
2.5

2.6

Nabavka, isporuka i montaža nosača cevi sa
anker vijcima i držača vertikalne cevi kojim se
cev fiksira za zid prostorije.
nosač cevi DN150 mm

kom

3

držač vertikalne cevi DN150 mm

kom

8

Bušenje postojećeg betonskog zida na mestu
prolaza cevi (4xDN150 mm) i vraćanje zida u
prvobitno stanje nakon montaže cevi.
Obračun komadu prodora.
kom

2.7

1

Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom
cenom obuhvatiti i izradu bakterioloških
analiza kojima se dokumentuje kvalitet
dezinfekcije. Obračun se vrši paušalno.
kompl.

2.9

4

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 16
bara u svemu prema pravilima struke, važećih
standarda i uputstvu proizvođača cevi za ovu
vrstu radova. Obračun se vrši paušalno.
kompl.

2.8

1.0

1

Kompletna spoljna antikorozivna zaštita cevi,
fazonskih komada, armatura i nosača
cevovoda bojom otpornom na agresivno
dejstvo vode u tonu po izboru investitora.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno čišćenje,
farbanje u tri sloja sa kompletnim radom i
materijalom. Obračun paušalno.
kompl.

1

Ukupno drenčer podstanica:
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SPRINKLER I DRENČER INSTALACIJE I PRIKLJUČAK ZA VATROGASNO VOZILO

3

R.br

3.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, isporuka i ugradnja spojnice za
sprinkler mlaznicu (predviđene mlaznice su
1/2" NPT spoljni navoj). Umesto mlaznice u
ovoj fazi izgradnje predviđa se ugradnja čepa
od pocinkovanog čelika (1/2" spojni navoj).
(izuzev mlaznica u spuštenom plafonu)

Umesto ugradnje spojnice za sprinkler
mlaznicu na razvodnu cev, može se primeniti i
rešenje sa zavarivanjem kraka za mlaznicu na
razvodnu cev.
Pozicijom obuhvatiti spojnicu za sprinkler
mlaznicu i čep, i sav potreban materijal i rad pri
izradi priključka za mlaznice.

3.2

priključak mlaznice na cevovodu
Ø25

kom

priključak mlaznice na cevovodu
Ø32
priključak mlaznice na cevovodu
Ø40

kom

priključak mlaznice na cevovodu
Ø50
priključak grane na cevovodu Ø150
radi priključka mlaznice

kom

38
14
kom
3
3
kom

15

Nabavka, isporuka i ugradnja viseće sprinkler
mlaznice:
5mm staklena ampula,
68°C, K=80, standardni odziv,
1/2" NPT spoljni navoj,
Napomena:u ovoj fazi izgradnje predviđa se
ugradnja samo mlaznica koja se ugrađuju u
spušteni plafon.
*Referentni proizvođač: "TYCO"
kom

3.3

8

Nabavka, isporuka i ugradnja viseće sprinkler
mlaznice, rezervne:
5mm staklena ampula,
68°C, K=80, standardni odziv,
1/2" NPT spoljni navoj,
*Referentni proizvođač: "TYCO"
kom

24
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3.4

Nabavka, isporuka i ugradnja rozetne za
sprinkler mlaznice, 1/2" NPT navoj, bela ili
hromirana (u zavisnosti od vrste plafona).
*Referentni proizvođač: "TYCO"
kom

3.5

8

Nabavka, isporuka i postavljanje ormana za
rezervne mlaznice kapaciteta 12 mlaznica. (za
smeštaj visećih sprinkler mlaznica).
*Referentni proizvođač: "TYCO"

3.6

kom

2

kom

2

Nabavka i isporuka ključa za montažu
mlaznica.
*Referentni proizvođač: "TYCO"

3.7

Nabavka čeličnih bešavnih cevi za radni
pritisak od 16 bara, dopremanje i montaža.
Spajanje cevi se vrši zavarivanjem, odnosno
navojima kod manjih prečnika cevi. Gotovi
komadi cevi su antikorozivno zaštićeni a u
svemu prema opisu iz opštih tehničkih uslova
projekta. Jediničnom cenom je obuhvaćena
nabavka, dopremanje i montaža, prateća
dokumentacija, sertifikati, kao i sav spojni,
zaptivni materijal potreban za montažu.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih čeličnih
cevi.

Ø25 (33,7 x 3,2 mm→ 2,42 kg/m’ ),
L=90 m
Ø32 (42,4 x 3,2 mm→ 3,11 kg/m’ ),
L=40 m
Ø40 (48,3 x 3,2 mm→ 3,59 kg/m’ ),
L=22 m
Ø50 (60,3 x 3,6 mm→ 5,07 kg/m’ ),
L=19 m
Ø100 (108,0 x 4,0 mm→ 10,3 kg/m’
), L=23 m
Ø150 (159,0 x 4,5 mm→ 17,1 kg/m’
), L=155 m
3.8

kg

218

kg

125

kg

79

kg

97

kg

237

kg

2650

Nabavka, transport i montaža epoksidnim
premazom antikorozivno zaštićene slepe
prirubnice DN150 za radni pritisak od 16 bari
koji se ugrađuje na nivou +9.35m, radi
omogućivanja budućeg sprinkler priključka za
prostoriju 0D.07. Jediničnom cenom je
obuhvaćena nabavka, transport i montaža.
Obračun po komadu.
kom

1
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3.9

Nabavka, transport i ugradnja vatrogasnog
priključka na fasadi objekta. Vatrogasni
priključak obuhvata T komad DN150/80, 2
brze spojnice (štorc) tipa B (75mm) i 2 brze
slepe spojnice sa lancem tipa B (75mm).
Pozicijom obuhvatiti kompletan materijal i rad
potreban za ugradnju vatrogasnog priključka.

kom
3.10

Nabavka, transport i ugradnja seta za ispiranje
i ispitivanje sprinkler instalacije na krajevima
glavnih cevovoda:
set za testiranje mlaznice K80
kuglasti ventil Ø25, sprinkler spojnica Ø25,
pocinkovana cev Ø25, pocinkovano koleno
Ø25, čep Ø25.
Obračun po kompletnoj izvedenom priključku
za ispiranje i ispitivanje instalacije.
kompl

3.11

1

1

Nabavka, isporuka i montaža nosača cevi sa
kruškastim obujmicama, navojna šipka, tipl,
navrtka. Nosači se postavljaju na
maksimalnom međusobnom rastojanju od 4m.
Predmerom se daje orijentacioni broj nosača
cevi, a tačne količine će se odrediti prilikom
montaže instalacije.
Obračun po komadu montiranog nosača.
*Referentni proizvođač: "Hilti"

3.12

nosač cevi DN150 mm

kom

50

nosač cevi DN100 mm

kom

8

nosač cevi DN50 mm

kom

7

nosač cevi DN40 mm

kom

8

nosač cevi DN32 mm

kom

14

nosač cevi DN25 mm

kom

30

Nabavka, isporuka i montaža nosača za
oslanjanje glavne razvodne cevi, obujmica, L
profil, metalne ploče. Nosači se postavljaju na
maksimalnom međusobnom rastojanju od 4m.
Predmerom se daje orijentacioni broj nosača
cevi, a tačne količine će se odrediti prilikom
montaže instalacije.
Obračun po komadu montiranog nosača.

kom

38
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3.13

3.14

Bušenje postojećih betonskih zidova na mestu
prolaza cevi između požarnih sektora. Nakon
montaže cevi prostor oko cevi napuniti
vatrootpornim ekspandirajućim materijalom
(kao Hilti, Würth ili sličan) prema uputstvu
proizvođača, kako bi se dostigla odgovarajuća
vatrootpornost mesta probijanja cevi (120
minuta). Obračun komadu prodora cevi.
prodor cevi DN 150 mm

kom

20

prodor cevi DN 65 mm

kom

3

prodor cevi DN 50 mm

kom

3

prodor cevi DN 40 mm

kom

7

prodor cevi DN 32 mm

kom

1

Ispitivanje mokrog cevovoda (sprinkler
instalacije i deo drenčer instalacije od ventil
stanice do drenčer podstanice) na hidrostatički
pritisak u svemu prema važećim standardima
SRPS EN 12845 i SRPS CEN/TS 14816.
Ispitivanje se vrši u trajanju od najmanje 2 sata
pritiskom od 15 bari, u svemu prema pravilima
struke, važećih standarda i uputstvu
proizvođača cevi za ovu vrstu radova.
Obračun se vrši paušalno.

kompl.

3.15

Ispitivanje suvog otvorenog cevovoda (drenčer
instalacija na delu od drenčer podstanice do
otvorenih drenčer mlaznica) na jedan od
sledećih načina:
1. testiranje instalacije primenom isticanja
vode kroz otvorenih mlaznica punog kapaciteta
proticaja i pritiska (štićeni prostor se obuhvata
folijom ili nekim drugim materijalom);
2. testiranje instalacije na pritisak sa
privremeno zatvorenim drenčer mlaznicama;
3. primenom alternativnog rešenja testiranja
prihvaćenog od strane nadležnog Organa.
ukoliko nadležni Organ odobri, alternativno
rešenje može biti testiranje pomoću upuštanja
gasa CO2 u drenčer instalaciju i vizuelno
praćenje isticanja istog kroz otvorene
mlaznice, kao i provera isticanja CO2 kroz
spojeve cevi.

kompl.

3.16

1

1

Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. Jediničnom
cenom obuhvatiti i izradu bakterioloških
analiza kojima se dokumentuje kvalitet
dezinfekcije. Obračun se vrši paušalno.
kompl.

1

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

341/515

3.17

3.18

Kompletna spoljna antikorozivna zaštita cevi,
fazonskih komada, armatura i nosača
cevovoda bojom otpornom na agresivno
dejstvo vode u tonu po izboru investitora.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno čišćenje,
farbanje u tri sloja sa kompletnim radom
i
kompl.

1

Završavanje kraja cevovoda do izgradnje
naredne faze. Na kraj cevi montirati slepi
čelični komad sa brzom spojnicom, kako bi se
isti u narednoj fazi mogao lako nastaviti.
Obračun po kompletnoj izvedenoj poziciji.
cevi DN 150 mm

kom

8

cevi DN 100 mm

kom

2

cevi DN 65 mm

kom

1

cevi DN 50 mm

kom

2

Ukupno sprinkler i drenčer instalacije i priključak za
vatrogasno vozilo:

OSTALI RADOVI

4

R.br

4.1

4.2

Opis

J/m

Obučavanje korisnika o načinu rukovanja nad
sprinkler i drenčer sistemom, kao i izrada
uputstava za rad nad datim sistemom.
Obračun po kompletu.
kompl.

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1

Ostali nepredviđeni radovi i sitan materijal.
pauš.

1

Ukupno ostali radovi:
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REKAPITULACIJA

1. Ukupno crpna i ventil stanica sa rezervoarom
protivpožarne vode:
2. Ukupno drenčer podstanica:
3. Ukupno sprinkler i drenčer instalacije i priključak za
vatrogasno vozilo:
4. Ukupno ostali radovi:
UKUPNO SPRINKLER I DRENČER INSTALACIJE
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3.6.3.1. PREDMER RADOVA ZA STABILNE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA GASOM FM200 I DOJAVU
POŽARA

STABILNE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA GASOM FM200
Stabilni sistemi nisu povezani u jedan centralizovan sistem, već se svaka prostorija (odnosno celina) štiti
posebnim sistemom. Sistem je dimenzionisan u skladu sa važećim srpskim standardima (SRPS EN 15004-1 i
SRPS EN 15004-5), projektna koncentracija gasa FM200 je 8.5%, ispuštanje gasa u roku od 10 sekundi,
pritisak 25 bari.

1

R.br

1.1
1,1.1

Opis

J/m

kol.

1

Nabavka, isporuka i punjenje gasa FM200 u
boce. Obračun po kg gasa FM200.
kg

1,1.5

1

Nabavka, isporuka i lepljenje kompleta
nalepnica za upozoravanje u štićenoj prostoriji.
kompl.

1,1.4

1

Nabavka, isporuka i ugradnja šelne za fixiranje
za zid
kom

1,1.3

ukupno cena bez PDV

Opremanje prostorije br. 2C.22 7 - Dimerska soba - stabilnim sistemom FM200
Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog
cilindra (boce) za gas FM200, Proizvođača
Tyco ili Viking Minimax, veličine za 15 kg gasa,
sa elementima, kao što su:
* električni aktuator,
* ventil i poluge za aktiviranje boce,
* lokalni manuelni aktuator
* adapter
* presostati
* crevo namenjeno za FM200 kojom se
povezuje boca sa cevovodom.
Radni pritisak 25 bari.
kom

1,1.2

cena J/m bez PDV

15.0

Nabavka, isporuka i montaža kompletne
mlaznice za FM200 od nerđajućeg čelika, sa
opsegom od 360°, prečnik priključka je 3/4".
Proizvod Tyco ili Viking Minimax.
kom

1
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1,1.6

Nabavka, dopremanje i montaža antikorozivno
zaštićenih čeličnih bešavnih crnih cevi za radni
pritisak do 16 bara. Za izradu cevne mreže do
prečnika 50mm predviđen je DIN 2440 tip cevi,
te spajanje navojnim spojevima. Za izradu
cevne mreže prečnika većeg od 50mm
predviđen je crni šavni ili bešavni DIN 2458
cevovod spajan zavarivanjem.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
dopremanje i montaža, prateća dokumentacija,
sertifikati, kao i sav spojni, zaptivni materijal
potreban za montažu, farbanje primarnom i
završnom bojom, antikorozivna zaštita.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih cevi.

Ø20 mm
(Ø 26,9 x 2,6mm, 1,57 kg/m'), L
=6,0 m
1,1.7

kg

Izrada ormara za smeštaj boce sa gasom
FM200. Ormar se izrađuje od negorivog
materijala, radi sigurnosti opreme i da
onemogući pristup neovlašćenim licima
opremi.
U ormar treba da stane boca za gas FM200 od
8 litara, čije su orijentacione dimenzije: prečnik
je 229mm, visina 970 mm i prateća oprema.
Tačne dimenzije ormara uzeti na licu mesta.
Ormar izraditi tako da omogući lak pristup boci
i opremi u slučaju servisiranja i provere.
Obračun se vrši po kompletnom izvedenom
ormaru.

kompl.

1,1.8

9.50

1

Završni radovi, sertifikati i dokumenti koji
obuhvataju:
- programiranje kompletnog sistema,
- čišćenje montiranog cevovoda od eventualnih
prljavština
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad,
- obuka korisnika,
- isporuka dokumentacije (uputstvo za
rukovanje i programiranje, dnevnik uređaja i
atesti),
- primopredaja i sastavljanje zapisnika o
ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.
kompl.

1

Ukupno opremanje prostorije br. 2C.22 - Dimerska soba
- stabilnim sistemom FM200:
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R.br

1.2
1,2.1

Opis

J/m

kol.

1

Nabavka, isporuka i punjenje gasa FM200 u
boce. Obračun po kg gasa FM200.
kg

1,2.5

1

Nabavka, isporuka i lepljenje kompleta
nalepnica za upozoravanje u štićenoj prostoriji.
kompl.

1,2.4

1

Nabavka, isporuka i ugradnja šelne za fixiranje
za zid
kom

1,2.3

ukupno cena bez PDV

Opremanje prostorija br. 3C.11 i 3C.12 - Dimerska soba i magacin dimerske sobe - stabilnim sistemom
FM200
Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog
cilindra (boce) za gas FM200, Proizvođača
Tyco ili Viking Minimax, veličine za 42,5 kg
gasa, sa svim potrebnim elementima, kao što
su:
* električni aktuator,
* ventil i poluge za aktiviranje boce,
* lokalni manuelni aktuator
* adapter
* presostati
* crevo namenjeno za FM200 kojom se
povezuje boca sa cevovodom.
Radni pritisak 25 bari.
kom

1,2.2

cena J/m bez PDV

42.5

Nabavka, isporuka i montaža kompletne
mlaznice za FM200 od nerđajućeg čelika, sa
opsegom od 360°, prečnik priključka je 1 i 1/4"
(Ø32mm). Proizvod Tyco ili Viking Minimax.
kom

2
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1,2.6

Nabavka, dopremanje i montaža antikorozivno
zaštićenih čeličnih bešavnih crnih cevi za radni
pritisak do 16 bara. Za izradu cevne mreže do
prečnika 50mm predviđen je DIN 2440 tip cevi,
te spajanje navojnim spojevima. Za izradu
cevne mreže prečnika većeg od 50mm
predviđen je crni šavni ili bešavni DIN 2458
cevovod spajan zavarivanjem.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
dopremanje i montaža, prateća dokumentacija,
sertifikati, kao i sav spojni, zaptivni materijal
potreban za montažu, farbanje primarnom i
završnom bojom, antikorozivna zaštita.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih cevi.

Ø32 mm
(Ø42,4 x 3,2mm, 3,11 kg/m'), L =9,0
m
1,2.7

kg

28.00

Izrada ormara za smeštaj boce sa gasom
FM200. Ormar se izrađuje od negorivog
materijala, radi sigurnosti opreme i da
onemogući pristup neovlašćenim licima
opremi.
U ormar treba da stane boca za gas FM200 od
orijentacione dimenzije: prečnik je 267 mm,
visina 162 mm i prateća oprema. Tačne
dimenzije ormara uzeti na licu mesta.
Ormar izraditi tako da omogući lak pristup boci
i opremi u slučaju servisiranja i provere.
Obračun se vrši po kompletnom izvedenom
ormaru.

kompl.

1,2.8

1

Završni radovi, sertifikati i dokumenti koji
obuhvataju:
- programiranje kompletnog sistema,
- čišćenje montiranog cevovoda od eventualnih
prljavština
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad,
- obuka korisnika,
- isporuka dokumentacije (uputstvo za
rukovanje i programiranje, dnevnik uređaja i
atesti),
- primopredaja i sastavljanje zapisnika o
ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.
kompl.

1

Ukupno opremanje prostorija 3C.11 i 3C.1.20 Dimerska soba sa magacinom - stabilnim sistemom
FM200:
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R.br

1.3
1,3.1

Opis

J/m

kol.

1

Nabavka, isporuka i punjenje gasa FM200 u
boce. Obračun po kg gasa FM200.
kg

1,3.5

1

Nabavka, isporuka i lepljenje kompleta
nalepnica za upozoravanje u štićenoj prostoriji.
kompl.

1,3.4

1

Nabavka, isporuka i ugradnja šelne za fixiranje
za zid
kom

1,3.3

ukupno cena bez PDV

Opremanje prostorija br. 3C.09 i 3C.10 - Pojačavačka soba i magacin pojačavačke sobe - stabilnim
sistemom FM200
Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog
cilindra (boce) za gas FM200, Proizvođača
Tyco ili Viking Minimax, veličine za 36 kg gasa,
sa svim potrebnim elementima, kao što su:
* električni aktuator,
* ventil i poluge za aktiviranje boce,
* lokalni manuelni aktuator
* adapter
* presostati
* crevo namenjeno za FM200 kojom se
povezuje boca sa cevovodom.
Radni pritisak 25 bari.

kom
1,3.2

cena J/m bez PDV

36.0

Nabavka, isporuka i montaža kompletne
mlaznice za FM200 od nerđajućeg čelika, sa
opsegom od 360°, prečnik priključka je 1 i 1/4"
(Ø32mm). Proizvod Tyco ili Viking Minimax.

kom

2
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1,3.6

Nabavka, dopremanje i montaža antikorozivno
zaštićenih čeličnih bešavnih crnih cevi za radni
pritisak do 16 bara. Za izradu cevne mreže do
prečnika 50mm predviđen je DIN 2440 tip cevi,
te spajanje navojnim spojevima. Za izradu
cevne mreže prečnika većeg od 50mm
predviđen je crni šavni ili bešavni DIN 2458
cevovod spajan zavarivanjem.
Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka,
dopremanje i montaža, prateća dokumentacija,
sertifikati, kao i sav spojni, zaptivni materijal
potreban za montažu, farbanje primarnom i
završnom bojom, antikorozivna zaštita.
Obračun po kg isporučenih i ugrađenih cevi.

Ø32 mm
(Ø 42,4 x 3,2mm, 3,11 kg/m'), L
=7,0 m
1,3.7

1,3.8

kg

Izrada ormara za smeštaj boce sa gasom
FM200. Ormar se izrađuje od negorivog
materijala, radi sigurnosti opreme i da
onemogući pristup neovlašćenim licima
opremi.
U ormar treba da stane boca za gas FM200
orijentacione dimenzije: prečnik je 229 mm,
visina 1400 mm i prateća oprema. Tačne
dimenzije ormara uzeti na licu mesta.
Ormar izraditi tako da omogući lak pristup boci
i opremi u slučaju servisiranja i provere.
Obračun se vrši po kompletnom izvedenom
kompl.

21.80

1

Završni radovi, sertifikati i dokumenti koji
obuhvataju:
- programiranje kompletnog sistema,
- čišćenje montiranog cevovoda od eventualnih
prljavština
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad,
- obuka korisnika,
- isporuka dokumentacije (uputstvo za
rukovanje i programiranje, dnevnik uređaja i
atesti),
- primopredaja i sastavljanje zapisnika o
ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.
kompl.

1

Ukupno opremanje prostorija 3C09 i 3C.10 pojačavačka soba sa magacinom - stabilnim sistemom
FM200:
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SISTEM ZA KONTROLU I DOJAVU POŽARA

2
R.br

2.1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, isporuka i montaža konvencionalne
protivpožarne centrale sa 3 zone, u skladu sa
En54. IP30. Centrala sadrži 3 konvencionalne
zone (do 32 javljača po zoni (sa
prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača)); 8
nadziranih ulaza; 6 releja; 4 nadzirana izlaza;
Podesivo ''stanju mirovanja'' tipa A ili tipa B;
Sirena (kao pulsirajuća ili sa jednoličnim
zvukom); Korisnički interfejs; LED indikacija
upozorenja.
Napajanje: 110 VAC ili 240 VAC (Mirna struja:
0.39 A; Alarmna struja (bez uređaja) 2.78 A).
Baterije: 2 x 12V 12 Ah (SLA).
Radna temperatura: -5 °C do +50 °C.
Dimenzije: 480 x 440 x 140 mm.

Obračun se vrši po kompletno izvedenoj
poziciji.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security 1XX3-99
kpl
2.2

Nabavka, isporuka i montaža akumlatorske
baterije za rezervno napajanje sistema: FIAM
12V/7Ah
kom

2.3

3

6

Nabavka, isporuka i montaža konvencionalnog
optičkog detektora požara serije 700, koja
sadrži:
2 x LED za stanja detektora i
mehanizam za zaključavanje detektora;
Automatska samo-dijagnostika osetljivosti i
operativnog statusa; Ručna samo-dijagnostika
sa LED indikacijom; 1 x dnevno dijagnostika
testiranja komore i unutrašnje elektronike;
Zamenjiva optička komora radi lakšeg
održavanja.
Podnožje se posebno naručuje. Materijal: ABS
plastika, bele boje. U skladu sa EN54. IP43.
Radna temperatura: -10 °C do 60 °C.
Napajanje: 8,5 - 33 VDC (Mirna struja: Max.
100 µA, Alarmna struja: 60 mA).
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 50 mm.

Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
DP721I
kom

10
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2.4

Nabavka, isporuka i montaža montažnog
podnožja za konvencionalni detektor požara
serije 700. Podnožje treba da je pogodno za
montažu na neravne površine.
Montažno podnožje sadrži: Mehanizam za
zaključavanje detektora; 6 kontakata;
Materijal: ABS plastika, bele boje.
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 9 mm.
Pozicijom obuhvatiti sav potreban materijal i
rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
DB702
kom

2.5

10.00

Nabavka, isporuka i montaža konvencionalnog
ručnog javljača požara ŽUTE BOJE
Dulani (type B) RJP za nazidnu montažu. IP43.
Posebno napravljen za upotrebu sa
FEC403EN centralom za kontrolu i upravljanje
gašenjem požara.
Sertifikovan prema EN12094: 3.
Sadrži: Čvrsto aluminijumsko kućište; Otpornik
serije 100 ohm.
Dimenzije: 125 x 125 x 34 mm
Radna temperatura: -20 °C do +60 °C.

Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
DM861-0
kom
2.6

3

Nabavka, isporuka i montaža konvencionalnog
ručnog javljača požara PLAVE BOJE
Dulani (type B) RJP za nazidnu montažu. IP43.
Posebno napravljen za upotrebu sa
FEC403EN centralom za kontrolu i upravljanje
gašenjem požara.
Sertifikovan prema EN12094: 3.
Sadrži: Čvrsto aluminijumsko kućište; Otpornik
serije 100 ohm.
Dimenzije: 125 x 125 x 34 mm
Radna temperatura: -20 °C do +60 °C.

Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
DM862-0
kom

3
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2.7

Nabavka, isporuka i montaža konvencionalnog
ručnog javljača požara BELE BOJE
Dulani (type B) RJP za nazidnu montažu. IP43.
Posebno napravljen za upotrebu sa
FEC403EN centralom za kontrolu i upravljanje
gašenjem požara.
Sertifikovan prema EN12094: 3.
Sadrži: Čvrsto aluminijumsko kućište; Otpornik
serije 100 ohm.
Dimenzije: 125 x 125 x 34 mm
Radna temperatura: -20 °C do +60 °C.

Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
DM863-0
kom
2.8

Nabavka, isporuka i montaža mognetnog
kontakta za otvorenosti vrata. Pozicijom
obuhvatiti sav potreban materijal i rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
2202A-L
kom

2.9

3

3

Nabavka, isporuka i montaža konvencionalne
višetonske alarmne sirene sa dubokom
bazom, koja se koristi u sistemima za detekciju
požara. Jednostavna montaža. Odvojivo
podnožje sa potrebnim ožičenjem. Ton alarma:
94-106 dB(A), izbor 32 vrste tonova,
mogućnost podešavanja nivoa glasnoće tona.
Domet: 1 m. VDS u skladu sa EN54: 3. IP 65.
Crvene boje.
Sadrži: Anti-tamper za zaključavanje;
Automatska sinhronizacija; Duboka baza; 2
nivoa alarma.
Radna temperatura: -25 °C do +70 °C.
Napajanje: 17 - 60 VDC; 9 - 60 VDC za nepožarne aplikacije (4 - 41mA).
Dimenzije: (Ø x D) 100 x 104 mm.

Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
AS364
kom

6

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

352/515

2.10

Nabavka, isporuka i montaža jednostranog
svetlosno upozoravajućeg panoa: optički panel
male potrošnje struje. Zasniva se na LED
tehnologiji. Standardno se isporučuje sa 3
nalepnice: ''Napustite područje odmah'',
''Protivpožarni alarm'', i ''Gašenje u toku''.
Mogućnost ugradne montaže. Vreme
bljeskanja: 60/min. CPD u skladu sa EN54: 3.
IP41. Materijal ABS.
Sadrži: Ugrađena zujalica 90 dB; LED
indikacija.
Radna temperatura: -10 °C do +55 °C.
Napajanje: 12 - 24 VDC (80 mA).
Dimenzije: 305 x 115 x 40 mm
Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
*Referentni proizvod: UTC Fire&Security
GRP25-03
kom

2.11

6

Nabavka, isporuka i ugradnja instalacionog
bezhalogenog negorivog kabla tipa N2XH-J,
3x1.5 mm, negorivog do 90 minuta za glavno
napajanje centrala.
Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
m'

2.12

50

Nabavka, isporuka i ugradnja instalacionog
bezhalogenog negorivog kabla tipa
WFA10210, 2x1mm, negorivog do 30 minuta
za povezivanje svih elemenata sistema.
Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
m'

2.13

50

Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogenih
(halogen free) PVC kanalica 20x10mm u koje
se polažu kablovi.
Pozicijom obuhvatiti sav potreban materilaj i
rad.
m'

2.14

100

Završni radovi, sertifikati i dokumenti koji
obuhvataju:
- programiranje kompletnog sistema,
- funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad,
- obuka korisnika,
- isporuka dokumentacije (uputstvo za
rukovanje i programiranje, dnevnik uređaja i
atesti),
- primopredaja i sastavljanje zapisnika o
ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.
Obračun po kompletnoj izvedenoj poziciji.
kompl.

3

Ukupno
za kontrolu
i dojavu
požara: документација за јавну набавку радова
Град Sistem
Суботица,
Градска управа,
Конкурсна
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REKAPITULACIJA

1.1 Ukupno opremanje prostorije br. 2C.22 - Dimerska
soba - stabilnim sistemom FM200:
1.2 Ukupno opremanje prostorija 3C.11 i 3C.1.20 Dimerska soba sa magacinom - stabilnim sistemom FM200:
1.3 Ukupno opremanje prostorija 3C09 i 3C.10 pojačavačka soba sa magacinom - stabilnim sistemom FM200:
2. Ukupno Sistem za kontrolu i dojavu požara:
UKUPNO STABILNE INSTALACIJE ZA GAŠENJE
POŽARA GASOM FM200 I DOJAVU POŽARA

.
.
.
.
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4.1. PREDMER RADOVA I MATERIJALA
novi deo objekta
NAPOMENA:
SVA OPREMA TREBA DA JE ATESTIRANA, NOVA I KVALITETNA OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. PONUĐAČ
JE DUŽAN DA NAVEDE PROIZVOĐAČA I TAČAN TIP OPREME.

R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

4.1. NAPOJNI KABLOVI I RAZVODNI ORMANI
NAPOJNI KABLOVI
1

2

3

Isporuka i montaža oklopljenog
šinskog kanalnog razvoda sa Cu
provodnicima 3L+N+PE sl.tipu
Canalis 800A Schneider electric, sa
svim potrebnim ugaonim, spojnim,
priključnim, napojnim, završnim
elementima, pomoćnim elementima
za vertikalnu i horizontalnu montažu
i fiksiranje.
Ukupna dužina 24m.
Komplet materijal i rad.

kom

3

kom

2

kom

1

Isporuka i montaža oklopljenog
šinskog kanalnog razvoda sa Cu
provodnicima 3L+N+PE sl.tipu
Canalis 630A Schneider electric, sa
svim potrebnim ugaonim, spojnim,
priključnim, napojnim, završnim
elementima, pomoćnim elementima
za vertikalnu i horizontalnu montažu
i fiksiranje.
Ukupna dužina 24m.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža oklopljenog
šinskog kanalnog razvoda sa Cu
provodnicima 3L+N+PE sl.tipu
Canalis 630A Schneider electric, sa
svim potrebnim ugaonim, spojnim,
priključnim, napojnim, završnim
elementima, pomoćnim elementima
za vertikalnu i horizontalnu montažu
i fiksiranje.
Ukupna dužina 26m.
Komplet materijal i rad.
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Isporuka i montaža tipske otcepne
kutije za šinski razvod 800A sa Cu
provodnicima 3L+N+PE sl.tipu
Canalis Schneider electric, sa svim
potrebnim spojnim, priključnim,
elementima, pomoćnim elementima
za montažu i fiksiranje. Poz
obuhvata i tropolni visokoučinski
osigurač-rastavljač.
Komplet materijal i rad.

sa osiguračima:
630A
250A
200A
160A
100A
80A
5

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
2
1
2
2
3

kom
kom
kom

2
2
14

od TS - TR0,4/0,4 - DEA do RO-GEN
ukupno

m
m

2x150
300

NHXHX FE180/E90 4x95+1x50
od RO-GEN do GRO-SPRINKLER
ukupno

m
m

82
82

Isporuka i montaža tipske otcepne
kutije za šinski razvod 630A sa Cu
provodnicima 3L+N+PE sl.tipu
Canalis Schneider electric, sa svim
potrebnim spojnim, priključnim,
elementima, pomoćnim elementima
za montažu i fiksiranje. Poz
obuhvata i tropolni visokoučinski
osigurač-rastavljač.
Komplet materijal i rad.

sa osiguračima:
160A
80A
50A
6

Isporuka i polaganje kablova po
horizontalnim i vertikalnim regalima
nosačima kablova. Poz obuhvata
sav potreban pomoćni materijal za
fiksiranje kabla za nosač kao i
uvezivanje na oba kraja sa izradom
suvih kabel završetaka i
označavanje na oba kraja.
Komplet materijal i rad.

NHXHX FE180/E90 4x150+1x95

NHXHX FE180/E90 4x50+1x25
77
od RO-GEN do RO-PC-CS
m
Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
77и доградње зграде
ukupno
m
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NHXHX FE180/E90 4x25+1x16
od RO-GEN do GRO-A
ukupno

m
m

143
143

NHXHX FE180/E90 5x10
od RO-GEN do RO-LIFT-B
od RO-GEN do RO-LIFT-C
od RO-GEN do RO-5D-PPZ
od RO-GEN do RO-Bx
od RO-GEN do RO-Cx
ukupno

m
m
m
m
m
m

82
20
38
110
49
299

NHXHX FE180/E90 5x6
od RO-PC-CS do RO-PB-CSF2(D2)
ukupno

m
m

82
82

NHXHX FE180/E90 5x2,5
od RO-5D-PPZ do RO-PPZ-bp xx
od RO-PC-CS do RO-PC-CSF1(D1)
ukupno

m
m
m

148
61
209

ukupno

m
m
m

33
61
94

N2XH 4x150+1x95
od TS do GRO-SO
od TS do KR1
od TS do KR2
od TS do KR4
od KR2 do ČILER1
od KR2 do ČILER2
od TS do GRO-A
ukupno

m
m
m
m
m
m
m
m

3x55
2x33
2x33
2x33
44
38
142
587

N2XH 4x95+1x50
od TS do RO-DS2
od TS do GRO-DP
od KR2 do RO-KOT
od KR4 do RO-3D-G2.1
od KR4 do RO-5D-ST2.1
od KR5 do RO-PB-KUH
ukupno

m
m
m
m
m
m
m

77
55
38
49
17
17
253

N2XH 4x50+1x25
od KR4 do RO-PD
od KR4 do RO-5D-ST1
od RO-5D-ST2.1 do RO-5D-ST2.2
od RO-5D-ST2.1 do RO-GPS2.1
od RO-KL do RO-K/x
ukupno

m
m
m
m
m
m

44
28
28
28
88
216

N2XH 4x185+1x95
od TS do KR3
od TS do KR5

N2XH 4x25+1x16
55
od TS do GRO-AV
m
49
od KR4 do RO-3D-PS1
m
49
od KR4 do RO-3D-PS2
m
44
od KR4 do RO-5D-KK
m
18
od KR5 do RO-0B
m
28
od RO-3D-G1.1 do RO-3D-G1.2
m
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m
m
m
m
m
m

12
9
9
9
9
291

od KR3 do RO-PC
od KR3 do RO-1C
od KR5 do RO-PB
od KR5 do RO-PB-RES
od RO-PD do RO-PD-RAD
od RO-PD do RO-PD-MAG1
od RO-PD do RO-PD-MAG2
od RO-PD do RO-PD-MAG3
od RO-PD do RO-PD-MAG4
od RO-PD do RO-PD-ORK
od RO-3D-G1.2 do RO-1A-R1.1
od RO-3D-G1.2 do RO-1A-R1.2
od RO-3D-G1.2 do RO-GPS1.2
od RO-3D-G2.1 do RT-S1
od RO-3D-G2.1 do RT-S2
od RO-3D-G2.1 do RT-S3
od RO-3D-G2.1 do RT-S5
od RO-3D-G2.1 do RT-S6
od RO-3D-G2.1 do RT-S7
od RO-3D-G2.1 do RO-3D-MPK
od RO-3D-G2.1 do RO-2D-R3
od RO-3D-G2.1 do RO-2D-R2.1
od RO-3D-G2.2 do RO-2D-R2.2
od RO-3D-G2.2 do RO-GPS2.2
od RO-3D-PS1 do RO-4D-G3
od RO-5D-ST1 do RO-GPS1.1
od RO-KL do RO-K/x
ukupno

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

38
14
49
18
18
12
28
33
55
44
28
55
6
22
18
14
9
14
18
22
20
9
9
6
38
6
242
845

N2XH 5x2,5
od RO-PC do RO-PC-HP
ukupno

m
m

33
33

m
m
m
m

380
88
352
484

od RO-3D-G2.1 do RT-S4
od RO-4D-G1 do RO-3D-G1.1
od RO-4D-G2 do RO-3D-G2.2
od RO-5D-ST1 do RO-4D-G1
od RO-5D-ST2.2 do RO-4D-G2
ukupno
N2XH 5X10

7

Isporuka i montaža pocinkovanih
regala sa poklopcem i sa spojnim i
montažnim materijalom. Na svaki
regal se montira pregrada za fizičko
odvajanje kablova sigurnosnih
sistema od kablova opšte
instalacije. Držači regala se
montiraju čeličnim tiplama na
rastojanju prema preporukama
proizvođača, da zadovoljavaju
otpornost prema požaru min E90.
Komplet materijal i rad.

PNK 400, visine 50
PNK 300, visine 50
PNK 200, visine 50
PNK 100, visine 50
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Isporuka i montaža pocinkovanih
letvičastih regala za vertikalnu
montažu u tehničkim kanalima sa
spojnim i montažnim materijalom.
Na svaki regal se montira pregrada
za fizičko odvajanje kablova
sigurnosnih sistema od kablova
opšte instalacije. Držači se
montiraju čeličnim tiplama na
rastojanju prema preporukama
proizvođača, da zadovoljavaju
otpornost prema požaru min E90.
Komplet materijal i rad.

PNK 400, visine 50
9

10

11

m

66

kg

190

paušal

1

paušal

1

Isporuka zaptivne mase PALMAL-S
(za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
sektora i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa obe strane prodora.
Obračun po kg potrošene mase.
Komplet materijal i rad.

Označavanje kablova na oba kraja.
Komplet materijal i rad.

Ispitivanje položenih kablova,
merenje otpora izolacije i kontrole
neprekidnosti zaštitnog provodnika.
Označavanje kablova.
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RAZVODNI ORMANI
NAPOMENA: Kod razvodnih ormana sa mrežnim i generatorskim napajanjem, oprema koja pripada
generatorskom delu mora biti fizički odvojena. Treba jasno i jednoznačno označiti vrstu napajanja mrežni ili
generatorski!
12

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-1A-R1.1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
dvopoložajni-preklopni
kontaktor,
1P, 230VAC, 25A
izborni prekidač1-0-2 (1-"ručno"; 0"iz dimera"; 2-"iz prekidačkog
ormana"), 1P, 230VAC, 10A

kom
kom
kom

1
3
33

kom

14

kom

14

kom

1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

kom
kom
kom

1
3
15

kpl

1

prekidač 0-1 (1-"prekidački orman
uključen"), 1P, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
13

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-1A-R1.2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.

kpl
1
kpl
1
Komplet
i rad
Градmaterijal
Суботица,
Градска управа, Конкурсна
документација
за јавну набавку радова
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PB. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom

1
21

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom

1
9
2
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PB-KUH.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.(1000+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 200A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 200/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
timer, 7x24h, 230VAC, 10A
izborni prekidač1-0-2 (1-"ručno"; 2"timer"), 1P, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom

1
101
2
2

kom

2

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom

1
8
2
2

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PB-RES.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom
kom

1
32
8

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom

1
4
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-0B. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom
kom

1
3
38
10

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom

1
3
9
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-0B-KUH.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.(1000+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 100/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom
kom

1
69
11

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom

1
10
2

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-1B. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom

1
42

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom

1
8
2
2

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-2B. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom

1
51

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom

1
5
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3B. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom

1
42

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom

1
8
2
2

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-4B. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 6A
timer, 7x24h, 230VAC, 10A
izborni prekidač1-0-2 (1-"ručno"; 2"timer"), 1P, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom
kom

1
18
3
3
1

kom

1

kpl

1

kpl

1

kom
kom

1
3

kom
kom
kom
kom

1
7
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PC. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
23

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
8
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PC-CS.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

GENERATORSKI DEO
kompaktni prekidač 160A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 32A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 63A
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
22

kom

1

kom

2

kom
kom
kom
kom

2
1
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-0C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(800+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 200A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 6A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
38

kom
kom
kom

2
1
1

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
9
5
5

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-0C-LS.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm.Orman se
napaja sa generatora. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
27

kom
kom
kom

1
3
31

kom
kom
kom

4
4
4

kpl

1

kpl
kpl

1
1

kom
kom
kom

1
3
31

kom

2

kom
kom
kom

2
4
4

kpl

1

kpl
kpl

1
1

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-0C-TV.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm.Orman se
napaja sa generatora. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 63A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-1C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
38

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
6
2
2

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-2C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
50

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
8
4
4

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

375/515

30

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
49

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
11
5
5

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-4C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
48

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
11
5
5

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-5C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
72

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
8
4
4

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-6C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom

1
3
76

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
10
6
6

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-7C. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
timer, 7x24h, 230VAC, 10A
izborni prekidač1-0-2 (1-"ručno"; 2"timer"), 1P, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
3
52
3
3
1

kom

1

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
13
3
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PD. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.(600+600)x1000x200mm.
Orman se sastoji od dva fizički
odvojena polja (ili dva ormana
spojeno) za potrebe mrežnog i
generatorskog napajanja, vidno i
jasno obeležena. Kompletno sa
sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 160A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
25A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prenaponska zaštita za IT sistem

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
38
1
1

kpl

1

kpl

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
8
3
3

kpl

1

kpl
kpl

1
1

pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PD-RAD.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
40A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
37

kom
kom
kom

1
3
57

kpl

1

kpl
kpl

1
1

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
3
21
3
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PD-MAG1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
40A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

382/515

38

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PD-MAG2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
40A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
39

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
3
19
3
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
3
21
3
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PD-MAG3.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
40A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PD-MAG4.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
40A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
41

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
3
21
3
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

kom
kom
kom
kom
kom

1
3
17
1
1

kpl

1

kpl
kpl

1
1

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-PD-ORK.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
40A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-2D-R2.1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
dvopoložajni-preklopni
kontaktor,
1P, 230VAC, 25A
izborni prekidač1-0-2 (1-"ručno"; 0"iz dimera"; 2-"iz prekidačkog
ormana"), 1P, 230VAC, 10A
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prekidač 0-1 (1-"prekidački orman
uključen"), 1P, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-2D-R2.2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-2D-R3.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
dvopoložajni-preklopni
kontaktor,
1P, 230VAC, 25A
izborni prekidač1-0-2 (1-"ručno"; 0"iz dimera"; 2-"iz prekidačkog
ormana"), 1P, 230VAC, 10A
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prekidač 0-1 (1-"prekidački orman
uključen"), 1P, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3D-G1.1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3D-G1.2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3D-G2.1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 200A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
48

kom
kom
kom

1
3
53

kom
kom

1
4

kom
kom
kom

2
2
2

kpl

1

kpl
kpl

1
1

kom
kom
kom

1
3
23

kom
kom
kom

2
2
2

kpl

1

kpl
kpl

1
1

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3D-G2.2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3D-PS1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 100/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
prekidač 0-1-2-3, 3P, 400VAC, 16A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-3D-MPK.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RT-S1,2,3,5,6,7.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RT-S4. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-4D-G1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-4D-G2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-4D-G3.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-4D-PS2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 100/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-5D-ST1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 160A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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2
2

kom
kom
kom

2
2
2

kpl

1

Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-5D-ST2.1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 200A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 125A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.

kpl
1
kpl
1
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-5D-ST2.2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 160A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-5D-KK.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.800x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 100A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 100/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2
automatski osigurači 2A-50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
prekidač 0-1-2-3, 3P, 400VAC, 16A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-5D-PPZ.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x1000x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

GENERATORSKI DEO
kompaktni
prekidač
63A
sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
prenaponska zaštita za IT sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.

kpl
1
Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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Komplet materijal iНаставак
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-KL. Orman
se izrađuje od plastificiranog lima
sa cilindričnim bravicama, IP 54, sa
priborom za montažu,
dim.2000x2000x300mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

MREŽNI DEO
kompaktni prekidač 630A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 160A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 50A
bistabilni rele, 230VAC, 10A
industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
razvodnog ormana RO-GEN.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.2000x2000x300mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

GENERATORSKI DEO
kompaktni prekidač 630A sa
podesivom
prekostrujnom
i
termičkom zaštitom, sa naponskim
okidačem 230VAC
signalne sijalice 230VAC, ž
kontrolnik izolacije za IT sistem sa
zvučnom i svetlosnom indikacijom
za jednoznačnu određivanje izvoda
sa kvarom. Sitem sadrži lokator
kvara sa senzorima-obuhvatnim
transformatorima
i
pomoćnim
uređajima i interfejsima za vezu i
komunikaciju sa CSNU. Treba da
se omogući jednovremena provera
ukupno 150 izvoda. Isporučuje se i
instrument sa klještima za ručnu
kontrolu izolacije izvoda.
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kom

1
3

kpl
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kom

5

kom

1

kom

1

kom

1

kompaktno trofazno brojilo aktivne,
reaktivne energije sa maxigrafom i
uklopnim satom, impulsnim izlazom
1000/kWh, 3x400/230V, 5-60A, kl2
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 80/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 100/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2
kompletna poluindirektna merna
grupa sa SMT 160/5 A/A, trofaznom
brojilom aktivne, reaktivne energije
sa maxigrafom i uklopnim satom,
impulsnim
izlazom
1000/kWh,
3x400/230V, 5A, kl2

kom
155
automatski osigurači 2A-50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 160A
kom
1
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 100A
kom
1
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osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 80A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 50A
osigurač-rastavljač, postolje sa
držačima i sa ulošcima 50A
izborni prekidač 1-2 (1-"automatskiPPC"; "ručno-TEST"), 1P, 230VAC,
10A
kontaktor, 3P, 230VAC, 25A
signalne sijalice 230VAC, z
taster za testiranje sign.sijalica

industrijska priključnica UKO/UTO
5P, 3x400VAC, 32A
priključnica 5P, 3x400VAC, 16A
priključnica 3P, 230VAC, 16A
prenaponska zaštita za TN-C
sistem
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
prekidačkog ormana PO-0B i PO0C. Orman se izrađuje od
plastificiranog lima sa cilindričnim
bravicama, IP 54, sa priborom za
montažu, dim.600x1000x200mm.
Kompletno sa sledećom ugrađenom
opremom:
signalne sijalice 230VAC, z
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad

65

kom

Isporuka montaža i povezivanje
prekidačkog ormana PO-0D-S1.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x600x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

signalne sijalice 230VAC, z
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
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Isporuka montaža i povezivanje
prekidačkog ormana PO-0D-S2.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x600x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

signalne sijalice 230VAC, z
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.
Komplet materijal i rad
67

Komplet materijal i rad
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kom
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1
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kg

600

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Isporuka zaptivne mase PALMAL-S
(za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
zona i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa ode strane prodora.
Obračun po kg potrošene mase.
Komplet materijal i rad.

69

Ispitivanje i puštanje instalacije u
rad sa merenjem otpora uzemljenja,
otpora petlje i kontrole
neprekidnosti zašt. provodnika sa
izdavanjem atesta.

70

Izrada proj. izvedenog objekta

71

13
13

Isporuka montaža i povezivanje
prekidačkog ormana PO-0D-S3.
Orman se izrađuje od plastificiranog
lima sa cilindričnim bravicama, IP
54, sa priborom za montažu,
dim.600x600x200mm. Kompletno
sa sledećom ugrađenom opremom:

signalne sijalice 230VAC, z
prekidač 0-1, 1P, 230VAC, 16A
pertinaks ploče, Cu sabirnice, redne
stezaljke, POK kanalice, uvodnice,
oznake, sitan vezni materijal.

68

kom
kom

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

UKUPNO
NAPOJNI Градска
KABLOVI
I RAZVODNI
ORMANI:
Град Суботица,
управа,
Конкурсна
документација за јавну набавку радова
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

4.2. OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE
1

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 3,4,5x1,5 za napajanje
sijaličnih mesta opšte, radne i
dekorativne rasvete, IC senzora
pokreta za rasvetu. Kablovi se
polažu delom na regalu, delom u
HF PVC cevima odnosno na
obujmicama a delom u zidu ispod
maltera. U slučajevima kada se
vodovi polažu u masivne AB ploče
pre betoniranja treba postaviti
cevnu instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Prosečna
dužina je 12m.

Komplet materijal i rad
2

1798

kom

230

kom

295

Isporuka i polaganje provodnika
NHXHX FE180/E90 3x1,5 za
napajanje sijaličnih mesta
protivpanične rasvete. Kablovi se
polažu delom na regalu, delom u
HF PVC cevima odnosno na
obujmicama a delom u zidu ispod
maltera. U slučajevima kada se
vodovi polažu u masivne AB ploče
pre betoniranja treba postaviti
cevnu instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Prosečna
dužina je 12m.

Komplet materijal i rad
3

kom

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 3x2,5 za jednofazne utičnice,
podne kutije, bojlere, sušače, fain
coila, lokalnih ventilatora i fiksnih
priključaka. Kablovi se polažu
delom na regalu, delom u HF PVC
cevima odnosno na obujmicama a
delom u zidu ispod maltera. U
slučajevima kada se vodovi polažu
u masivne AB ploče pre betoniranja
treba postaviti cevnu instalaciju sa
svim kutijama i gibljivim cevima
zajedno. Prosečna dužina je 25m.

Komplet materijal i rad
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4

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 5x2,5 za trofazne utičnice,
lokalnih klima uređaja, lokalnih
ventilatora i fiksnih priključaka.
Kablovi se polažu delom na regalu,
delom u HF PVC cevima odnosno
na obujmicama a delom u zidu
ispod maltera. U slučajevima kada
se vodovi polažu u masivne AB
ploče pre betoniranja treba postaviti
cevnu instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Prosečna
dužina je 30m.

Komplet materijal i rad
5

37

kom

4

kom

2

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 5x4 za trofazne potrošače i
fiksnih priključaka. Kablovi se
polažu delom na regalu, delom u
HF PVC cevima odnosno na
obujmicama a delom u zidu ispod
maltera. U slučajevima kada se
vodovi polažu u masivne AB ploče
pre betoniranja treba postaviti
cevnu instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Prosečna
dužina je 30m.

Komplet materijal i rad
6

kom

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 5x10 za fiksni priključak.
Kablovi se polažu delom na regalu,
delom u HF PVC cevima odnosno
na obujmicama a delom u zidu
ispod maltera. U slučajevima kada
se vodovi polažu u masivne AB
ploče pre betoniranja treba postaviti
cevnu instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno. Prosečna
dužina je 30m.

Komplet materijal i rad

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

403/515

7

Isporuka i montaža svetiljki sa
sijalicama, starterima i pomoćnim
materijalom i priborom za montažu.
Sve fluo i fluo kompakt svetiljke
treba da su sa elektronskim
prigušnicama. Svetiljke se montiraju
nadgradno, u spuštene plafone i
kao zidne, a sve po projektu
enterijera.
NAPOMENA: pre montaže svih
svetlećih tela, nabaviti saglasnost
arhitekte i Investitora i na tačnu
mesto montaže i na tip svetiljki
Komplet materijal i rad.

s01 ugradna halogena 50W, sl.tipu
BHL 13 BUCK
s02 ugradna FLC 2x26W, sl.tipu
HORUS BUCK
s05 reflektor MH 150W sl.tipu
CESIO BUCK
s07 fluo 1x18W sl.tipu KUPA BUCK
s08 fluo 2x36W sl.tipu TITAN
BUCK
s09 protivpanična svetiljka 2x8W sa
odgovarajućim piktogramom sa
NiCd akum. sa autonomijom 3h.
s3 sl.tipu VESPA,1x21W +
2x14W,T5, G5, IP42,
s6 sl.tipu PRIMA, 2x54W, G5
s7 sl.tipu PRIMA, 2x49W, G5
s10 sl.tipu ATOS 1x14W, LED, G53
s11 sl.tipu INSERT 2x49W, G5
s14 sl.tipu TITAN BS 103 2x36W,
T8, G13, IP66, BUCK
s15 sl.tipu DORA 1xQR-LP111
60W/24, G53, IP20, BUCK
s16 sl.tipu DORA 1xQR-LP111
60W/45, G53, IP20, BUCK
s17 sl.tipu OFFICE 3 DO 2x26W,
G24 q-3, IP44, BUCK
s19 sl.tipu VESPA, 1x14W, T5,G5,
IP42, BUCK
s21 sl.tipu VESPA,1x28W +
1x35W,T5, G5, IP42, BUCK
s22 sl.tipu L90/T 1xTCF 55W,
2G11, IP40, BUCK
s23 sl.tipu SCREEN UP
4x24W,T5,G5, IP40,BUCK
s28 sl.tipu LED SIGN, IP20,BUCK

kom

24

kom

12

kom

18

kom

4

kom

5

kom

209

kom
kom
kom

13
13
9

kom
kom

101
10

kom

147

kom

10

kom

19

kom

228

kom

37

kom

3

kom

112

kom

3

kom
119
s31 sl.tipu SLIM LINE ukupna
dužina 19,6m, 1774/55/70, 3x 2R
8,8W LED/840, BUCK
kom
6
s32 sl.tipu SLIM LINE ukupna
dužina 5,4m, 1774/55/70, 3x 2R
Суботица,
Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
8,8WГрад
LED/840,
BUCK
kom
8
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s33 sl.tipu SLIM LINE ukupna
dužina 16,0m, 1774/55/70, 3x 2R
8,8W LED/840, BUCK
s34 sl.tipu SLIM LINE ukupna
dužina 15,8m, 1774/55/70, 3x 2R
8,8W LED/840, BUCK
s35 sl.tipu SLIM LINE ukupna
dužina 18,8m, 1774/55/70, 3x 2R
8,8W LED/840, BUCK
s36 sl.tipu LED TRAKA, BUCK
s37 sl.tipu STRIP
950/120/48,6xLLE 6,2W/840,
BUCK
s38 sl.tipu LED TRAKA, BUCK u
rukohvatu sa donje strane elementa

8

9

8

kom

2

kom
m

2
168

kom

73

m

58

s39 sl.tipu LED TRAKA, BUCK iza
stakla u glumačkom salonu
s43 skrivena fluo rasveta sl.tipu NS
1x18W

m

5

kom

418

Isporuka i montaža prekidača u
skladu sa enterijerom u
pojedinačnim celinama
isklopni obični 250/16 "mikro"
serijski 250/16 "mikro"
taster za bistabile "mikro"
isklopni obični 250/16 OG
taster za bistabile OG

kom
kom
kom
kom
kom

64
46
77
30
20

IC senzori pokreta za sanitarne
prostore i stepeništa, 250VAC,16A

kom

97

kom

210

kom

99

kom

37

kom

17

kom

3

Isporuka i montaža utičnica u
skladu sa enterijerom, sl.tipu
Legrand.
Komplet materijal i rad.
šuko monofazna utičnica obična
250/16 "mikro"
šuko monofazna utičnica 250/16 , u
OG izvedbi
šuko trofazna utičnica 500/16 u OG
izvedbi
podna kutija sa dve utičnice
230V/16A i dve utičnice RJ-45

10

kom

Isporuka i montaža sklopke sl.tipu
DM 25A, odgovarajućeg opsega u
zavisnosti od stvarno isporučene
mašinske opreme-ventilatora.
Komplet materijal i rad
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11

12

Isporuka i montaža pocinkovanih
regala sa poklopcem i sa spojnim i
montažnim materijalom, sve sa
poklopcima za regale
PNK 100, komplet materijal i rad

m

352

PNK 200, komplet materijal i rad

m

88

PNK 400, komplet materijal i rad

m

55

m

6270

m

200

kom

18

kg

40

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Isporuka i postavljanje HF PVC
gibljivih cevi i HF PVC kanalica za
vođenje i zaštitu instalacija rasvete i
utičnica
HF PVC cevi i kanalice raznih
dimenzija. Komplet materijal i rad.
tvrde PVC cevi raznih dimenzija za
postavljanje u pod.
Komplet materijal i rad.

13

14

15

16

17

Isporuka materijala i izrada
izjednačenja potencijala u
sanitarnijama kutija PS49 kom 1 i
provodnik P-Y 1x4mm2 dužine
l=25m. Komplet sa obujmicama i
pomoćnim materijalom.
Komplet materijal i rad.

Isporuka zaptivne mase PALMAL-S
(za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
zona i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa ode strane prodora.
Obračun po kg potrošene mase.
Komplet materijal i rad.

Ispitivanje i puštanje instalacije u
rad sa merenjem otpora uzemljenja,
otpora petlje i kontrole
neprekidnosti zašt. provodnika sa
izdavanjem atesta.

Izrada projekta izvedenog objekta

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

UKUPNO OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE
Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

4.5. UZEMLJENJE I GROMOBRAN
3

4

Isporuka i polaganje trake FeZn
20x3 mm na pripremljene potpore
na krovu.
Komplet materijal i rad

m

90

kom
kom

80
25

kom

18

kom

2

Komplet materijal i rad

kom

1

Isporuka materijala i izrada spoja
FeZn trake sa gromobranskim
stubom.
Komplet materijal i rad

kom

2

kg

50

kom

2

Isporuka i postavljanje potpora za
prihvat trake na krovu.
SRPS N.B4.925 sa pogačicama i
sa krovnom folijom
SRPS N.B4.936

5

Povezivanje metalnih masa na
krovu (čilera, ventilatora i dr.).
Pozicija obuhvata i zavarivanje
FeZn trake za postolje čilera,
kućišta ventilatora, i dr. sa
pomoćnim materijalom.
Komplet materijal i rad

6

Isporuka i postavljanje trake FeZn
20x3 mm 2x15m i povezivanje
metalnih vođica lifta. Pozicija
obuhvata i zavarivanje FeZn trake
za vođicu sa pomoćnim
materijalom.
Komplet materijal i rad

7

8

9

Isporuka i montaža štapne hvataljke
sa uređajem za rano startovanje
sl.tipu Pulsar 60 INOX 2m sa
nosećim stubom iznad krova 3m i
priborom za montažu.

Isporuka materijala i izrada
ukrućenja na krovnoj konstrukciji od
profila U10 sa pomoćnim
materijalom.
Komplet materijal i rad

10

Isporuka materijala i izrada merno
rastavne spojnice sa pomoćnim
materijalom.
Komplet materijal i rad
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11

Isporuka i polaganje kabela N2XH-J
1x35 za uzemljenje AV uređaja.
Kabel se vodi po regalu.
Komplet materijal i rad

12

13

m

40

paušal

1

paušal

1

Ispitivanje instalacije sa merenjem
otpora uzemljenja sa izdavanjem
atesta.

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRAN

REKAPITULACIJA
UKUPNO NAPOJNI KABLOVI I RAZVODNI ORMANI:
UKUPNO OSVETLJENJE I PRIKLJUČNICE
UKUPNO UZEMLJENJE I GROMOBRAN
UKUPNO

.
.

.
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4.1.2. PREDMER RADOVA I MATERIJALA
stari deo objekta
NAPOMENA:
SVA OPREMA I MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRANA, NOVA I KVALITETNA OD RENOMIRANIH
PROIZVOĐAČA. PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE PROIZVOĐAČA I TAČAN TIP OPREME.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

NAPAJANJE
1

Ispitivanje, pronalaženje i
jednoznačno trajno označavanje
svih energetskih i signalnih kablova
sa graviranim pločicama
Komplet materijal i rad

2

4

1

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Trajno označavanje sa graviranim
pločicama svih razvodnih ormana i
opreme u ormanima prema
projektu.
Komplet materijal i rad

3

paušal

Ispitivanje položenih kablova,
merenje otpora izolacije i kontrole
neprekidnosti faznog, zaštitnog
provodnika. Označavanje kablova.

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

Ukupno napajanje
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

ELEKTRO INSTALACIJE
1

Isporuka i montaža svetiljki i pribora
prema sledećoj specifikaciji.
Svetiljke se montiraju nadgradno, u
spuštene plafone i kao zidne po
projektu enterijera. Sve fluo i flio
kompakt svetiljke treba snabdeti sa
elektronskim prigušnicama. Sve
kompletno sa izvorom svetlosti i sa
priborom za montažu.

NAPOMENA: pre nabavke svetiljki obavezno se traži
saglasnost arhitekte odnosno projektanta enterijera!
luster svetiljka prema projektu
enterijera tip 1
luster svetiljka prema projektu
enterijera tip 2
luster svetiljka prema projektu
enterijera tip 3 - mala
zidna svetiljka sl. tipu Olaja .
"BUCK" sa FLCD izvorom svetlosti
zidna svetiljka u holu prema
projektu enterijera tip 2 sa MH
100W izvorom svetlosti
zidna svetiljka u holu prema
projektu enterijera tip 3 sa MH
150W izvorom svetlosti
refrektorska svetiljka sl. tipu BEN
10 . "BUCK" sa 100W MH izvorom
svetlosti
ugradna plafonjera sa 2x26W FLC,
u IP 44 izvedbi
dekorativna ugradna plafonjera sa
2x26W FLC,
dekorativna ugradna plafonjera sa
halogenim izvorom svetlosti, 12V
zidna svetiljkafluorescentna sl. tipu
KUPA . "BUCK" 14W
antipanik svetiljka 2x18W sa
ugrađenim NiCd akumlatorom u
trajnom spoju
antipanik svetiljka 2x18W sa
ugrađenim NiCd akumlatorom sa
posebnom oznakom evakuacionog
pravca
fluorescentna svetiljka 2x36W, sa
sjajnim alu rasterom, plafonska
nadgradna
LED svetlosna traka prema projektu
enterijera
IC senzori za sanitarne prostore,
250/10. Komplet materijal i rad.

kom

1

kom

16

kom

17

kom

30

kom

12

kom

6

kom

7

kom

52

kom

42

kom

33

kom

12

kom

22

kom

10

kom

10

m

22

kom

8
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2

3

5

6

7

8

Isporuka i montaža prekidača u
skladu sa enterijerom u
pojedinačnim celinama
isklopna obična 250/16 "mikro"
isklopna obična 250/16 OG
naizmenična 250/16 "mikro"
unaksni 250/16 "mikro"
regulacioni prekidač sa
potenciometrom 250/16.
Komplet materijal i rad.
Isporuka i montaža utičnica u
skladu sa enterijerom u
pojedinačnim celinama
šuko monofazna utičnica obična
250/16 "mikro"
šuko monofazna dvostruka utičnica
250/16 "mikro"
šuko trofazna utičnica 500/16
"mikro"
šuko monofazna utičnica 250/16 , u
OG izvedbi
šuko trofazna utičnica 500/16 u OG
izvedbi.
Komplet materijal i rad

kom
kom
kom
kom

106
4
17
3

kom

2

kom

83

kom

2

kom

2

kom

11

kom

7

kom

4

kg

110

paušal

1

paušal

1

Isporuka materijala i izrada
izjednačenjea potencijala u
sanitarnijama kutija PS49 kom 1 i
provodnik P-Y 1x4mm2 dužine
l=25m. Komplet sa obujmicama i
pomoćnim materijalom. Komplet
materijal i rad.

Isporuka zaptivne mase PALMAL-S
(za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
zona i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa ode strane prodora.
Obračun po kg potrošene mase.
Komplet materijal i rad.

Ispitivanje i puštanje instalacije u
rad sa merenjem otpora uzemljenja,
otpora petlje i kontrole
neprekidnosti zašt. provodnika sa
izdavanjem atesta.

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

Град elektro
Суботица,
Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Ukupno
instalacije
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
1

2

3

4

5

6

Povezivanje spojeva na kanalima i
cevovodima Cu 6mm2 ili
obeleženim šarafima sa zupčastom
podloškom. komplet materijal i rad.
paušal

1

paušal

1

paušal

1

paušal

1

kpl

1

paušal

1

Povezivanje metalnih stubova i
okvira vrata na uzemljivač i
kompletna ekvipotencializacija
mašinske prostorije sa
potrebnimmontažnim materijalom i
priborom. komplet materijal i rad.

Obeleživanje mesta za postavljanje
perifernih elemenata automatike u
polju (senzor, davači, izvršni
elementi itd.) pre postavljanje
kablova.Kontrola položenih i
adresiranih kablova po tipu i trasi.
Komplet materijal i rad.

Parametriranje i baždarenje sa
funkcionalni testom pojedinih
elemenata automatike u polju.
Komplet materijal i rad.

Izrada i licenciranje aplikacionog
softvera za upravljanje klima
komorama i PP klapnama sa
inplementacijom softvera sa
potrebnim testiranjem i puštanje u
rad.

Završni radovi. Stavljanje sistema
pod napon, puštanje u rad sa
podešavanjem parametara
regulacije. Sa funkcionalnim
testovima pojedinih podsistema i
kao sistema u celini. Podešavanje
komunikacije sa BMS sistemom
celog objekta .(BMS je u
novoizgrađenom delu objekta i nije
predmet ovog projekta.)
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7

8

9

Prilagođavanje projekta
automatizacije stvarno isporučenoj
mašinskoj opremi, prema stvarnim
potrbama implementarne mašinske
opreme i MRS opremom. Predviđa
se potpuno integrisani sistem
nadzora i vođenja svih procesa sa
naprednim tehničkim rešenjima na
PLC-a i SCADA vizualizacija (BMS)
i upravljanja svim procesima.

kpl

1

paušal

1

paušal

1

Ispitivanje instalacije sa merenjem
otpora uzemljenja, otpora petlje i
kontrole neprekidnosti zašt.
provodnika sa izdavanjem atesta.

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

Ukupno instalacija klimatizacije

REKAPITULACIJA
Ukupno napajanje
Ukupno elektro instalacije
Ukupno instalacija klimatizacije
UKUPNO

.
.

.
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5.1. PREDMER RADOVA I MATERIJALA
novi deo objekta

NAPOMENA:
SVA OPREMA TREBA DA JE ATESTIRANA, NOVA I KVALITETNA OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA.
PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE PROIZVOĐAČA I TAČAN TIP OPREME.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

INSTALACIJA STRUKTURNE MREŽE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Isporuka materijala i izrada zidanog
ptt šahta unutrašnjih dimenzija
1,8x1,5x1,8 m sa poklopcem za laki
saobraćaj.
Komplet materijal i rad.
kom

1

kom

1

m

12

m

12

m

12

m

210

m

210

Isporuka i montaža izvodnog ptt
ormarića ITO-L IV sa rastavnim
crone reglatama.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje PVC cevi
Ø110mm od šahta do izvodnog
ormana. Poz obuhvata i zemljane
radove.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje PVC cevi
Ø40mm od šahta do izvodnog
ormana. Poz obuhvata i zemljane
radove.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje provodnika
J-H(St)H 50x2x0,6 od izvodnog
ormana do RACK1.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje provodnika
J-H(St)H 20x2x0,6 od RACK1 do
RACK 2,3 i 4.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje optičkog kabla
1x12 cors G50/125 od RACK1 do
RACK 2,3 i 4.
Komplet materijal i rad.
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8.

Isporuka i montaža 19" ormana
RACK1 na prizemlju u bloku B.
Orman komplet montiran sa svim
pasivnim elementima ventilatorima i
montažnim priborom sa napojnom
jedinicom, sl. tipu TS8 "RITTAL"
kućište visine 48U, sa fiksnim 19"
ramom, blokom za AC napajanje
6x230VAC, kompletom za
uzemljenje, sa potrebnim
elementima za vođenje i ranžiranje
kablova. Kompletno po kućištu
digitalna telefonska centrala za
ISDN priključak, 32 ulaza, 256
izlaznih linija, sa sistemskim
telefonom i konzolom za biranje
lokala, sa mogućnošću
automatskog biranja

kom

1

kom

1

kom

4

kom

3

kom

3

kpl

1

kpl

1

optički priključni panel, 12 portni SC
spicebokx + FO patchpanel,
mono/multimodni SC-SC adapteri
patchpanel sa 24 portova, Cat6
Unipatch, LSA-plus sistem
patchpanel/voice panel cat 3, sa 25
portova. LSA-plus sistem
FO i TP prespojni kablovi
(patchkabel) prema sledećem:
količina po potrebi za konkretnu
konfiguraciju. Radovi obuhvataju
sve aktivnosti za šemiranje svih
kablova, kao i ispitivanje i merenje i
izdavanje potrebnih atesta za
montiranu opremu
Komplet materijal i rad
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9.

Isporuka i montaža 19" ormana
RACK2 i RACK3 na nivou 9,90 u
bloku B i C. Orman komplet
montiran sa svim pasivnim
elementima ventilatorima i
montažnim priborom sa napojnom
jedinicom, sl. tipu TS8 "RITTAL"
kućište visine 48U, sa fiksnim 19"
ramom, blokom za AC napajanje
6x230VAC, kompletom za
uzemljenje, sa potrebnim
elementima za vođenje i ranžiranje
kablova. Kompletno po kućištu
kom

1

kom

1

kom

4

kom

4

kpl

1

kpl

2

kom

23

kom

47

kom

47

optički priključni panel, 12 portni SC
spicebokx + FO patchpanel,
mono/multimodni SC-SC adapteri
patchpanel sa 24 portova, Cat6
Unipatch, LSA-plus sistem
patchpanel/voice panel cat 3, sa 25
portova. LSA-plus sistem
FO i TP prespojni kablovi
(patchkabel) prema sledećem:
količina po potrebi za konkretnu
konfiguraciju. Radovi obuhvataju
sve aktivnosti za šemiranje svih
kablova, kao i ispitivanje i merenje i
izdavanje potrebnih atesta za
montiranu opremu
Komplet materijal i rad

10.

Isporuka i montaža sa
povezivanjem u duple RJ45 utičnice
za strukturnu mrežu. Sve utičnice
su 2xRJ45,Cat 6 LSA-Plus sistem.
Izvedba i način montaža zavisi od
primene, i to sledeće: Komplet
materijal i rad.
2xRJ-45 LSA-Plus,Kat 6, za
montažu u podnu kutiju
2xRJ-45 LSA-Plus,Kat 6, za zidnu
montažu
2xRJ-45 LSA-Plus,Kat 6, za
montažu u OG kutiju u razvodnim
ormanima

11.

Isporuka i polaganje HF/SFTP
kabla 2(4x2x0,57)Cat 6 sa LSOH
izolacijom (halogen free) na
unapred montirane kablovske
regale i HF PVC cevima. Kabel se
vodi od patchpanela u RACK
ormanu do lokalnih utičnica
razvoda. Kabel je dvostruki.
Komplet materijal i rad.
11620
m
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12.

Isporuka i montaža pocinkovanih
regala sa poklopcem i sa spojnim i
montažnim materijalom. Držači se
montiraju čeličnim tiplama na
rastojanju prema preporukama
proizvođača, da zadovoljavaju
otpornost prema požaru min E90.
Komplet materijal i rad.

PNK 100, visine 50
PNK 50, visine 50

13.

15.

16.

187
110

m

66

m

5676

m

100

kg

66

Isporuka i montaža pocinkovanih
letvičastih regala za vertikalnu
montažu u tehničkim kanalima sa
spojnim i montažnim materijalom.
Držači se montiraju čeličnim tiplama
na rastojanju prema preporukama
proizvođača, da zadovoljavaju
otpornost prema požaru min E90.
Komplet materijal i rad.

PNK 100, visine 50
14.

m
m

Isporuka i postavljanje HF PVC
gibljivih cevi i kanalica raznih
dimenzija za vođenje instalacija.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje na regalima i
delom u HF PVC cevima
provodnika P/F 1x16mm2 za
ekvipotencijalizaciju od mernog
spoja do ITO i RACK 1,2 i 3 ormana
sa povezivanjem sa
uzemljenjivačem.
Komplet materijal i rad

Isporuka zaptivne mase PALMAL-S
(za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
sektora i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa obe strane prodora.
Obračun po kg potrošene mase.
Komplet materijal i rad.
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17.

18.

19.

Ispitivanje i atestiranje instalacije.
Izvršiti potrebna merenja i
ispitivanja posebno za optiku i
posebno za bakar koji su predviđeni
standardima za ovu vrstu
instalacije. Izmerene vrednosti
prikazati u Sužbenom izveštaju
atestiranja pasivne instalacije.
paušal

1

paušal

1

paušal

1

Označavanje i dokumentacija
izvedenog stanja. Kablove, patch
panele, priključnice, priključke, na
patch panelima, itd. treba označiti i
obeležiti prema metodologiji koju
zahteva Investitor. Raspored
elemenata i oznake uneti u
dokumentaciju izvedenog stanja
strukturne mreže.

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

Ukupno instalacija strukturne mreže
Napomena:
Aktivna oprema (osim tel centrale) u RACK ormanima, kao i tel aparati u kancelarijama nisu predmet ovog
predmera.
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

INSTALACIJA VIDEO NADZORA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Isporuka i montaža centralnog
sistema video nadzora digitalni HD
rekorder sa 16 kanala (upravljački
prsten Jog/Shutle, vremensko
programiranje, triplex funkcija-slika
uűivo, snimanje i pregled) sl.tipu
HDR 4824 Honeywell. Pozicija
obuhvata i lokalni UPS snage 2kVA
autonomije 30 min.
Komplet materijal i rad.
kom

6

kom

8

kom

2

kom

40

kom

40

kom

10

Isporuka i montaža monitor 21"
kolor, 780 TV linija, video in-out
terminali, zvučnici.Multi sistem PAL
i NTSC onscreen meni, sl.tipu GCM
1021 Honywell. Poz obuhvata i PC
radnu stanicu 3GHz, 1TB HDD,4GB
RAM, DVD-RW, komplet sa
potrebnim hardverom i softverom za
komunikaciju sa centralnom
jedinicom.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža sa
povezivanjem kontrolne tastature za
dome kamere sl.tipu HTX 2500.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža CCD kamera
1/3" 780 TV linija, 0,01lx sl.tipu GCN24 "Honeywell".
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža variofokal
objektiva 5-50mm.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža Al kućišta za
spoljnu montažu sa el. grejačem i
termostatom.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža zidnog nosača
za kamere, sa kanalom za kablove.
Komplet materijal i rad.
kom
40
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9.

10.

11.

12.

Isporuka i polaganje provodnika
N2XH 3x1,5 za napajanje video
kamera.Provodnici se polažu delom
na regalu delom u HF PVC cevima
ili kanlicama. U slučajevima kada
se vodovi polažu na masivne AB
ploče, pre betoniranja treba
postaviti cevnu instalaciju sa svim
kutijama i gibljivim cevima zajedno.
Komplet materijal i rad.

m

2420

m

4840

m

0

m
m

210
310

Isporuka i polaganje provodnika RG
59 H/U halogen free izvedba - za
video signal sa video kamere sa
BNC priključkom. Provodnici se
polažu delom na regalu delom u HF
PVC cevima ili kanlicama. U
slučajevima kada se vodovi polažu
na masivne AB ploče, pre
betoniranja treba postaviti cevnu
instalaciju sa svim kutijama i
gibljivim cevima zajedno.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje provodnika JH(St)H 2x2x0,8 halogen free
izvedba - za kontrolu DOME video
kamere. Provodnici se polažu
delom na regalu delom u HF PVC
cevima ili kanlicama. U slučajevima
kada se vodovi polažu na masivne
AB ploče, pre betoniranja treba
postaviti cevnu instalaciju sa svim
kutijama i gibljivim cevima zajedno.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža pocinkovanih
regala sa poklopcem i sa spojnim i
montažnim materijalom. Držači se
montiraju čeličnim tiplama na
rastojanju prema preporukama
proizvođača, da zadovoljavaju
otpornost prema požaru min E90.
Komplet materijal i rad.

PNK 100, visine 50
PNK 50, visine 50
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13.

Isporuka i montaža pocinkovanih
letvičastih regala za vertikalnu
montažu u tehničkim kanalima sa
spojnim i montažnim materijalom.
Držači se montiraju čeličnim tiplama
na rastojanju prema preporukama
proizvođača, da zadovoljavaju
otpornost prema požaru min E90.
Komplet materijal i rad.

PNK 100, visine 50
14.

Isporuka i postavljanje HF PVC
gibljivih cevi i kanalica raznih
dimenzija za vođenje instalacija.
Komplet materijal i rad.

15.

Isporuka zaptivne mase PALMAL-S
(za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
sektora i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa obe strane prodora.
Obračun po kg potrošene mase.
Komplet materijal i rad.

16.

17.

18.

m

132

m

2420

kg

66

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Ispitivanje i atestiranje instalacije.
Izvršiti potrebna merenja i
ispitivanja posebno za koax i
upravljačke i posebno za
energetske kablove (otpor izolacije,
kontrola neprekidnosti faznog i
zaštitnog provodnika, slabljenje
video signala) koja su predviđena
standardima za ovu vrstu
instalacije. Izmerene vrednosti
prikazati u Sužbenom izveštaju
atestiranja.

Označavanje i dokumentacija
izvedenog stanja. Kablove, kamere,
itd. treba označiti i obeležiti prema
metodologiji koju zahteva Investitor.
Raspored elemenata i oznake uneti
u dokumentaciju izvedenog stanja
video nadzora.

Programiranje sistema,
podešavanje kamera, funkcionalno
ispitivanje i puštanje u rad celog
sistema.
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19.

20.

Izrada uputstva za rukovanje i
održavanje sa obukom osoblja
korisnika.
paušal

1

paušal

1

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

Ukupno instalacija video nadzor

REKAPITULACIJA
Ukupno instalacija strukturne mreže
Ukupno instalacija video nadzor
UKUPNO

.
.

.
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5.1.2. PREDMER RADOVA I MATERIJALA
stari deo objekta
NAPOMENA:
SVA OPREMA I MATERIJAL TREBA DA JE ATESTIRANA, NOVA I KVALITETNA OD RENOMIRANIH
PROIZVOĐAČA. PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE PROIZVOĐAČA I TAČAN TIP OPREME.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

INSTALACIJA STRUKTURNE MREŽE
1

Isporuka i montaža 19" ormana
REK3 u Internet sali u podrumu.
Orman komplet montiran sa svim
pasivnim elementima ventilatorima i
montažnim priborob sa napojnom
jedinicom, sl. tipu TS8 "RITTAL"
kućište gabarita 600X1000X600
visine 20HE, sa fiksnim 19" ramom,
blokom za AC napajanje
6x230VAC, kompletom za
uzemljenje, sa potrebnim
elementima za vođenje i ranžiranje
kablova. Kompletno po kućištu
kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom
kpl

1
1

m

132

optički priključni panel, 6 portni SC
spicebokx + FO patchpanel,
mono/multimodni SC-SC adapteri
patchpanel sa 24 portova, Cat6
Unipatch, LSA-plus sistem
patchpanel/voice panel Kat 3, sa 25
portova. LSA-plus sistem
prespojni kablovi (patchkabel)
prema sledećem: količina po potrebi
za konkretnu konfiguraciju.
Komplet materijal i rad
2

Isporuka i polaganje optičkog kabla
1x6 vlakna, G50/125, multimode, za
spajanje novog REK ormana sa
postojeće RACK-1 orman na
objektu. Opto kabbel se vode na
unapred montiranim regalima po
definisanoj trasi iz projekta. Koristiti
samo konfekcione kablove.
Komplet materijal i rad.
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3

4

Isporuka i montaža sa
povezivanjem u postojeći REC-1
orman optički panel, 6 portni SC
spicebox + FO patchpanel,
mono/multimodni SC-SC adapteri
za spajanje sa novom opto kablom.
Komplet materijal i rad.

6

7

8

1

kom

14

m

55

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Isporuka i montaža sa
povezivanjem u duple RJ45 utičnice
za strukturnu mrežu. Sve utičnice
su 2xRJ45,Cat 6 LSA-Plus sistem.
Izvedba i način montaža zavisi od
primene, i to sledeće: Komplet
materijal i rad.
2xRJ-45 LSA-Plus,Kat 6, za zidnu
montažu

5

kom

Isporuka i polaganje PVC cevi u
zidu provodnikaP/F 1x16mm2 za
ekvipotencijalizaciju od mernog
spoja do REK-1 ormana sa
povezivanjem. Komplet materijal i
rad

Ispitivanje i atestiranje instalacije.
Izvršiti potrebna merenja i
ispitivanja posebno za optiku i
posebno za bakar koji su predviđeni
standardima za ovu vrstu
instalacije. Izmerene vrednosti
prikazati u Sužbenom izveštaju
atestiranja pasivne instalacije. .

Označavanje i dokumentacija
izvedenog stanja. Kablova, patch
panele, priključnice, priključke, za
patch panelima, itd. treba označiti i
obeležiti prema metodologiji koju
zahteva Investitor. Raspored
elemenata i oznake uneti u
dokumentaciju izvedenog stanja
strukturne mreže

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

Ukupno instalacija strukturne mreže
Napomena: Aktivna oprema U KACK ormanu nije predmet ovog predmera
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R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

INSTALACIJA VIDEO NADZORA
Napomena: Centralni sistem video nadzora se nalazi u novom delu i sastavni deo je projekta tog objekta. Ovaj
predmer obuhvata samo onaj obim opreme za video nadzor koji se nalazi u okviru ovog projekta.

1

2

3

4

5

6

7

Isporuka i montaža CCD kamera
1/3" 480 TV linija, 0,01lx sl. tipu GC715N24 "Honeywell". Komplet
materijal i rad.
kom

11

kom

11

kom

2

kom

11

kom

1

paušal

1

paušal

1

Isporuka i montaža variofokal
objektiva 5-50mm. Komplet
materijal i rad.

Isporuka i montaža Al kućišta za
vanjsku montažu sa el. grejačem i
termostatom. Komplet materijal i
rad.

Isporuka i montaža zidnog nosača
za kamere, sa kanalom za kablove.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža DOME kamere
day/night 25x optic zoom, 10xdig.
zoom, sl.tipu HSDN 251 NS,
"Honeywell", komlet sa nosačem za
plafon. Komplet materijal i rad.

Programiranje sistema sa novom
kamerama i podešavanje kamera.
Komplet radovi

Označavanje i dokumentacija
izvedenog stanja. Kablove i
kamere, itd. treba označiti i obeležiti
jednoznačno prema metodologiji
koju zahteva Investitor. Raspored
elemenata i oznake uneti u
dokumentaciju izvedenog stanja
strukturne mreže

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

425/515

8

9

Ispitivanje položenih kablova,
merenjem otpora izolacije i kontrole
neprekidnosti faznog zaštitnog
provodnika.
paušal

1

paušal

1

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju

Ukupno instalacija video nadzora

REKAPITULACIJA
Ukupno instalacija strukturne mreže
Ukupno instalacija video nadzor
UKUPNO

.
.

.
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5.2. PREDMER RADOVA I MATERIJALA
NAPOMENA:
SVA OPREMA TREBA DA JE ATESTIRANA, NOVA I KVALITETNA OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA.
PONUĐAČ JE DUŽAN DA NAVEDE PROIZVOĐAČA I TAČAN TIP OPREME.
R.br

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

INSTALACIJA DOJAVE POŽARA
1.

2.

Isporuka i montaža
mikroprocesorske centrale za
dojavu požara sl .tipu 8008
ESSERTRONIC
sa 12 petlji. Komplet sa
napojnom jedinicom, ulaznoizlaznim jedinicama, displej pločom
sa LED diodama i tasterima i piezo
izvorom kao i AKU baterijama 12V,
2x40 Ah. Montaža na zid.
Komplet materijal i rad.
kom

1

kom

24

kom

281

kom

124

kom

0

Isporuka i montaža adresabilnih
ručnih javljača požara, u plastičnom
kućištu za montažu na zid, sl. tipu
serije 9200.
Komplet materijal i rad.

3.

Isporuka i montaža adresabilnih
optičkih javljača dima sa
procesnom analizom događaja, za
montažu na plafon, komplet sa
podnožjem, sl. tipu serije 9200.
Komplet materijal i rad.

5.

6.

Isporuka i montaža paralelnih
indikatora ispod spuštenih plafona
za adresabilne detektore niske
potrošnje.
Komplet materijal i rad.

Isporuka i montaža sa finim
podešavanjem usmerenja linijskih
parova detektora sl.tipu firevay.
Pozicija obuhvata prijemnik
predajnik, ogledalo, jedinicu za
procenu i modul za razrešenje.
Komplet materijal i rad.
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7.

Isporuka i montaža aspiracionog
detektora dima sa podešavanjem
sl.tipu ras 51. Pozicija obuhvata
kućište, optički detektor, ventilator,
cevi dužine do 25m, napojnu
jedinicu modul za procenu i modul
za razrešenje.
Komplet materijal i rad.

8.

Isporuka i montaža esserbus
transpondera sa 4 adrese.
Komplet materijal i rad.

9.

Isporuka i montaža alarmne sirene
115 dB, 12V DC.
Komplet materijal i rad.

10.

7

kom

3

kom

15

m

132

m

6150

m
m

4620
2240

m

1320

Isporuka i postavljanje iznad
spuštenog plafona i u tehničke
vertikalne kanale limenih
pocinkovanih regala sa poklopcem,
spojnim i ugaonim elementima
klase otpornosti prema požaru E90
. Komplet materijal i rad.
širine 100mm, visine 50mm

11.

kom

Isporuka i postavljanje halogen free
plastičnih cevi i kanalica potrebnih
dimenzija sa priborom za montažu.
Komplet materijal i rad.

12.

Isporuka i polaganje provodnike
delom po prethodno položenom
regalu i na obujmicama i cevima a
delom uvlačenjem u prethodno
postavljene cevi u zidu i iznad
spuštenog plafona.
J-H(St)H 1 x 2 x 0,8mm
J-H(St)H 3 x 2 x 0,8mm
13.

Isporuka i polaganje kablove delom
po prethodno položenom regalu i na
obujmicama i cevima a delom u
zidu i iznad spuštenog plafona.

NHXHX FE180/E90 3x1,5
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14.

Isporuka zaptivne mase PALMAL-S
(za premaz), i PALMAL-K (za
zaptivanje) ili sl. za zaptivanje svih
prodora kablova između požarnih
sektora i vertikalnih prodora između
etaža. Sve kablove premazati
masom 1m sa obe strane prodora.
Obračun po kg potrošene mase.
Komplet materijal i rad.

kg

33

paušal

1

paušal

1

paušal

1

15.

Funkcionalno ispitivanje detektora i
centrale sa programiranjem i
puštanjem u rad izdavanjem
potrebnih izveštaja i atesta.

16.

Izrada uputstva za rukovanje i
održavanje sa obukom osoblja
korisnika

17.

Sitan nepredviđeni materijal i rad uz
priloženu specifikaciju i kalkulaciju.

Ukupno instalacija dojave požara

.
.

.

ZBIRNA REKAPITULACIJA
UKUPNO 4.1
UKUPNO 4.1.2
UKUPNO 5.1
UKUPNO 5.1.2
UKUPNO 5.2
UKUPNO

.
.

.
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8.

PREDMER POTREBNOG MATERIJALA, OPREME I RADOVA

8.1

PRIKLJUČNI GASOVOD
MAŠINSKI RADOVI

R.br

1

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža polietilenske
cevi za gas prema SRPS G.C6.661,
serije S5 za radni pritisak do 4 bar
Proizvodač: "Petrohemija"-Pančevo

2

3

4

5

6

7

φ 63x5.8 mm
Nabavka i montaža PE spojnog
komada po SRPS G.C6.605
φ 63x5.8 mm
Nabavka i montaža zavarnog
prelaznog komada PE/Čelik
φ 63/φ60.3
Nabavka i montaža prirubničke
kuglaste gasne slavine
Proizvođač:''Polix'' ili slično
DN50 PN16
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal izrade: Č.1212
φ 60.3x3.2
φ 48.3x2.6
Pomocni materijal za spajanje cevi
(elektrode, gas i dr)
30% od cene cevi.
Ispitivanje izvedene instalacije sa
komprimovanim vazduhom ili
neutralnim gasom
Ispitni fluid: komprimovani vazduh ili
inertni gas
Ispitni pritisak: 6 bar
Trajanje ispitivanja: 24 h

m

26

kom

2

kom

1

kom

2

m
m

2
23

pauš

pauš

UKUPNO
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PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
R.br

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Šlicovanje terena u zelenom pojasu
zajedno sa zatrpavanjem radi
otkrivanja podzemnih instalacija
(prosečna dimenzija šlica je
1.0x0.4x1.0m.)

Iskop zemlje za montažne jame
1,5x1x1m
Zatrpavanje rovova i montažnih
jama nakon polaganja gasovoda
sitnom zemljom od iskopa, zajedno
sa ravnanjem terena i odvozom
viška zemlje
Podbušivanje zemljišta ispod
asfalta u dužini od 26m
Prečnik rupe: φ 150 mm
Nabavka i montaža zaštitne PVC
cevi
Spoljašnji prečnik cevi: φ110 mm

m3

1

m3

6

m3

7

pauš

1

m

26

m2

20

m2

20

m

26

m

26

m

26

Razbijanje asfaltirane, odnosno
betonirane površine radi izrade
montažne jame. Obračunava se po
kubnom metru. Podrazumeva se
kompletno sa utovarom šuta u
prevozno sredstvo i odvozom do 3
km.

Popravka asfaltirane, odnosno
betonirane površine slojem
nabijenog šljunčanog tampona
debljine 15 cm i asfalta odnosno
nabijenog betona debljine 20cm

Nabavka i montaža signalog kabla
sa standardnim spojnicama (za
signalizaciju PE gasovoda).
Postavlja se zajedno sa PE
gasovodom.
PZ-1x2,5mm2
Nabavka i postavljanje GAL štitnika
za obeležavanje trase priključnog
gasovoda
Nabavka i postavljanje
upozoravajuće PVC žute trake sa
nadpisom "GASOVOD", na 40 cm
iznad delimično zatrpanog rova
gasovoda.
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11

12

Nabavka i ugradnja betonskih
stubova sa mesinganom pločom za
obeležavanje trase gasovoda.
Ugrađuje se kod ogranaka i
promena pravca.
Dimenzije: 20x20x50 cm
Geodetsko snimanje trase
podzemnog gasovoda radi
unošenja u katastar podzemnih
instalacija.

kom

2

m

26

UKUPNO

REKAPITULACIJA
UKUPNO MAŠINSKI RADOVI
UKUPNO PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
8.1 UKUPNO PRIKLJUČNI GASOVOD

.

.
.
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8.2
R.br

1

2

3

4

5

6

7

MERNO-REGULACIONA STANICA ZA PRIRODNI GAS
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža regulatora
pritiska sa integrisanim sigurnosnoprekidnim ventilom
Proizvodač: "GasTeh" ili slično
Tip: 123-BV
Maksimalni potrebni protok: 164
Sm3/h
Ulazni pritisak: 2,5-3 bar
Podešeni izlazni pritisak: 100 mbar
Podešeni pritisak gornje blokade:
150 mbar
DN 40 PN16
Nabavka i montaža atestiranog
turbinskog merila protoka gasa
Proizvodač: "Itron" ili slično
Tip: TZ80 G-100
Maksimalni potrebni protok: 172
Sm3/h
Radni pritisak: 100 mbar
Merni opseg : 1:20
DN 80 PN16
Nabavka i montaža atestiranog
korektora zapremine gasa u
kompletu sa postoljem za montažu,
senzorima pritiska i temperature,
impulsnim vodovima i kablovima

kom

2

kom

1

Proizvodač: "Itron" ili slično
Tip: Corus
Opseg radnog pritiska: 0,9-4,5 bar
aps
kom
Nabavka i montaža ugaonog
gasnog filtera sa sintetičkim
uloškom
Proizvodač: "GasTeh" ili slično
Tip: 414/1 A-4-1
DN40 PN16
kom
Nabavka i montaža hvatača
nečistoća
Proizvodač: "GasTeh" ili slično
Tip: 411
DN40 PN16
kom
Nabavka i montaža sigurnosnog
odušnog ventila
Proizvodač: "GasTeh" ili slično
Tip: 211 junior
DN20 PN16
kom
Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po
Materijal izrade: Č.1330
DN80 PN16
kom
DN40 PN16
kom

1

1

1

1

8
8
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8

9

10

Nabavka i montaža prirubničkog
kompleta po SRPS ISO 7005-1
(vijci, navrtke, zaptivači, podloške
za dielektrično premošćenje)
DN80 PN16
DN40 PN16
Nabavka i montaža prirubničke
kuglaste gasne slavine
Proizvođač:''Polix'' ili slično
DN80 PN15
DN40 PN16
Nabavka i montaža navojne
kuglaste gasne slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165

kpl
kpl

8
10

kom
kom

3
2

kom
kom

2
4

kom
kom

1
2

kom

1

m
m
m
m

2
4
20
20

Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C

11

12

13

14

15

16

DN20 (R3/4") PN16
DN15 (R 1/2") PN16
Nabavka i montaža manometra sa
trenutnim manometarskim ventilom,
navarnim komadom i potrebnim
fitinzima sa atestom domaće
akreditovane laboratorije.
Proizvodač: "Wika" ili slično
Radni opseg: 0-6 bar
Radni opseg: 0-160 mbar
Nabavka i montaža bimetalnog
termometra sa čaurom
Proizvodač: "Wika" ili slično
Radni opseg: 0-120oC
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi po SRPS EN 10216-2
Materijal izrade: Č.1212
φ 88.3x3.2
φ 48.3x2.6
φ 26.9x2.6
φ 21.3x2.6
Pomocni materijal za spajanje cevi
(elektrode, gas i dr)
30% od cene cevi.
Nabavka i montaža čeličnog
hamburškog luka
Materijal izrade: Č.1212
φ 88.9x3.2
φ 48.3x2.6
Nabavka i montaža čelične
koncentrične redukcije po DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
φ 88.9/48.3

pauš

kom
kom

2
2

kom

2
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17

18
19

Nabavka i montaža čeličnog T
komada
Materijal izrade: Č.1212
φ 88.9x3.2
φ 48.3x2.6
Nabavka i montaža latroleta
R 3/4" PN16
Radiografsko ispitivanje svih zavara

20

Nabavka i montaža tablica
upozorenja

21

Nabavka i montaža atestiranih
nosača i oslonaca cevovoda
fabričke izrade od pocinkovanih
čeličnih profila sa navojnim vezama
i podešavanjem visine

22

Čišćenje, dvostruko temeljno i
završno farbanje cevi

23

Izrada limene kućice MRS od
čeličnog lima debljine 1mm sa dvoje
otvarajućih vrata, ventilacionim
otvorima na vratima i tipskom
bravom distributera gasa. MRS
ofarbati u žuto (sve prema datom
crtežu), a na posebnom otvoru na
vratima MRS (pogledati crtež)

24

25

2.000x1.800x700mm
Fabrička montaža, ispitivanje MRS i
izdavanje uverenja o kvalitetu

kom
kom

1
1

kom

2

kom

10

kom

2

kg

20

m2

10

kom

1

pauš

1

pauš

1

Podešavanje elemenata MRS i
puštanje u pogon

8.2 UKUPNO MERNO-REGULACIONA STANICA ZA
PRIRODNI GAS

.

.
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8.3
R.br

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA
Opis

J/m

kol.

Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po
kom
DN 80 PN16
Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po
kom
DN 50 PN16
Nabavka i montaža slepe prirubnice po JUS
kom
DN 50 PN16
Nabavka i montaža prirubničkog
kompleta po JUS ISO 7005-1
(vijci, navrtke, zaptivači, podloške
za dielektrično premošćenje)
DN 80 PN16
DN 50 PN16
Nabavka i montaža manometra sa
rasteretnim manometarskim
ventilom
Proizvodač: "Wika" ili slično
Merni opseg: 0-160 mbar
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
φ 88,9x3,2
φ 60,3x2,8
φ 48,3x2,6
Pomoćni materijal za spajanje
cevi, kao što su elektrode, gas za
zavarivanje i dr.
(30% od vrednosti cevi)
Nabavka i montaža hamburškog
luka po SRPS M.B6.821
Materijal izrade: Č.1212
φ 88,9x3,2
φ 60,3x2,8
φ 48,3x3,6
Nabavka i montaža koncentrične
redukcije DIN 2616
Materijal izrade: Č.1212
φ 88,9/60,3
φ 60,3/48,3
Nabavka i montaža T komada po
DIN 2616
Materijal izrade: Č.1212
φ 88,9x3,2
Nabavka i montaža atestiranih
nosača i oslonaca cevovoda
fabričke izrade od pocinkovanih
čeličnih profila sa navojnim
vezama i podešavanjem visine

12

Radiografsko ispitivanje svih
zavara na gasovodu.

13

Nabavka i montaža tablica
upozorenja

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

1
1
1

kpl
kpl

1
1

kom

1

m
m
m

14
4
2

pauš

kom
kom
kom

4
1
1

kom
kom

2
1

kom

1

kg

14

kom

17

kom

1
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R.br

14

Opis

J/m

kol.

16

ukupno cena bez PDV

Čišćenje, temeljno i završno
farbanje metalnih površina
m2

15

cena J/m bez PDV

9

Ispitivanje čvrstoće i
nepropusnosti gasne instalacije
Ispitni fluid: komprimovani vazduh
ili inertni gas
Ispitni pritisak: 1,1 bar
Trajanje ispitivanja: 2 h
Ispitivanje čvrstoće i
nepropusnosti gasne rampe
gorionika
Ispitni fluid: komprimovani vazduh
ili inertni gas
Ispitni pritisak: 100 mbar
Trajanje ispitivanja: 10 min

pauš

pauš

8.3 UKUPNO UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA

.
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8.4
R.br

1

2

TOPLOVODNA KOTLARNICA
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka montaža i puštanje u rad
toplovodnog niskotemperaturnog
tropromajnog kotla u kompletu sa
pripadajućom opremom
Proizvođač:"Viessmann" ili slično
Tip:Vitoplex 200
Nazivni toplotni kapacitet:720 kW
Podešeni toplotni kapacitet:750 kW
Otpor ložišta kotla: 3,5 mbar
Kotao treba da poseduje sledeću opremu:
- upravljačka jedinica Vitotronic 100
za regulaciju rada kotla
- presostat maksimalnog pritiska vode
- presostat minimalnog pritiska vode
- komplet uronskih senzora
Dužina: 2230 mm
Širina: 2230 mm
Visina: 1695 mm
Težina punog kotla: 1645 kg
Zapremina vode: 935 lit
El.priključak:380 V, 5kW, 2A
kpl
Nabavka montaža i puštanje u rad
mikroprocesroskog regulatora u
kompletu sa senzorima i kablovima

1

Proizvođač:"Viessmann" ili slično
- upravljačka jedinica Vitotronic 333
za kaskadnu regulaciju dva
toplovodna kotla, regulaciju grejanja
STV i regulaciju rada dva mešna
kruga

kom

1

- upravljačka jedinica Vitotronic 200H za regualciju jednog mešnog
kruga

kom

1
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3

Nabavka, montaža i puštanje u rad
gasnog ventilatorskog gorionika sa
niskom emisijom NOx u kompletu
sa gasnom rampom. Nakon
puštanja u rad dostaviti izveštaj o
ispitivanju instalisanog kapaciteta
gorionika, analizi dimnih gasova i
stepenu korisnosti sagorevanja
prirodnog gasa u gasnom aparatu i
uverenje o usklađenosti sa
standardom JUS M.E3.432 izdatog
od strane akreditovane nezavisne
laboratorije.

Proizvođač:''Weishaupt'' ili slično
Tip:WMG10/3
Opseg toplotnog kapaciteta:110-1000 kW
Otpor ložišta kotla: 3,6 mbar
Podešeni kapacitet:750 kW
Regulacija kapaciteta : klizno-dvostepena
Dimenzije gasne rampe: DN40
Pritisak gasa ispred gasne rampe:100 mbar
Gasna rampa sadrži sledeću
opremu:
Dvostruku elektromagnetni ventil
Regulator pritiska
Presostat niskog pritiska
Gasni filter
Manometar 0-60 mbar sa
rasteretnim ventilom
kpl
4

1

Nabavka i montaža
termoizolovanog akumulatora STV
sa ugrađenim izmenjivačem toplote
i sa dodatnim električnim grejačem
Proizvođač: "MIP" ili slično
Priključak za dovod hladne vode iz mreže:DN65
Priključak za odvod tople vode: DN65
Priključak za recirkulaciju:DN32
Priključci za grejanje vode u
izmenjivaču:DN50 PN6
Kapacitet izmenjivača toplote : 130 kW
Priključak za ventil sigurnosti:DN25 PN6
Priključak za pražnjenje:DN25 R1'' PN6
Termoizolacija: mineralna vuna d=150mm
Električni zagrejač: 48 kW
Zapremina: 4.000 lit
Širina:1.400 mm
Visina:3.400mm
Težina punog akumulatora:6.500 kg
kom

1
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6

Nabavka i montaža troslojnog
dimnjaka sa unutrašnjim i
spoljašnjim plaštom izrađenim od
nerđajućeg čelika Č.4571 debljine
0,6 mm i izolacijom od kamene
vune debljine debljine 25 mm
izrađenog prema zahtevima EN
1856 u segmentima sa spojevima
koji obezbeđuju nepropusnost i
otpornost na kondenzat sa jedne i
kontinualnost izolacije i prihvatanje
dilatacije usled toplotnog
opterećenja sa druge strane u
kompletu sa nosačem od UNP
profila, obujmicama, konzolnim
osloncem, cevi za ispust
kondenzata

Proizvođač:''Schiedel'' ili slično
Tip :Techostar ICS 25
Unutrašnji prečnik dimnjaka: 350
mm
Spoljašnji prečnik dimnjaka: 400
mm
Ukupna visina dimnjaka:5,5 m
Efektivna visina dimnjaka: 5 m
Dimnjak sačinjavaju:
segmenti dužine 960 mm
kom
4
segment za priključenje dimne cevi pod kom
uglom od 45 1
segment dna dimnjaka sa posudom
za sakupljanje kondenzata
kom
1
segment sa vratima za reviziju
kom
1
ravno postolje
kom
1
spojnice za spajanje segmenata
kom
2
statička spojnica
kom
1
završni konusni komad
kom
1
završna kapa
kom
1
kpl
1
Nabavka i montaza termoizolovane
dimne cevi kotla sastavljene od
fabričkih elemenata sa unutrašnjim i
spoljašnjim plaštom izrađenim od
nerđajućeg čelika Č.4571 debljine
0,6 mm i izolacijom od kamene
vune debljine debljine 25 mm
izrađenog prema zahtevima EN
1856
Proizvođač:''Schiedel'' ili slično
Tip :Techostar ICS 25
Unutrašnji prečnik dimne cevi: φ300 mm
Spolajšnji prečnik dimne cevi: φ350 mm
Dimnu cev sačinjavaju:
koncentrična redukcija Ø350/Ø300
kom
koleno 90
kom
prelazni elemenat za priključenje kotla kom
Napomena: pre naručivanja
elemenata proveriti mogućnost
ugradnje na licu mesta
kpl

1
1
1

1
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Nabavka i montaža sistema za
održavanje pritiska i ekspanziju
vode u grejnoj instalaciji sa
mogućnošću praćenja pritiska i
nivoa vode u ekspanzionoj posudi i
statusa dopunjavanja omekšanom
vodom iz dispečerskog centra
Proizvođač: "Pneumatex" ili slično
Tip uređaja: Compresso C 10.1-6 F
Tip posude: CU 300.6
Zapremina vode u sistemu: 7.100 lit
Temperaturni režime rada: 80/60 C
Statički pritisak na mestu povezivanja posude: 0,4 bar
Radni pritisak grejne instalacije: 1 bar
El.priključak: 220 V, 1 kW
Tip zatvorene ekspanzione posude: SU 300.6
Zapremina ekspanzione posude: 300 lit
Nazivna klasa pritiska posude: 6 bar
Prečnik posude: 560 mm
Visina posude: 1410 mm
Sistem objedinjuje sledeću opremu:
- zatvorenu eksp.posudu sa gumenom membranom
- kompresor za održavanje pritiska
- elektromagnetni ventil za ispuštanje vazduha
- ventil sigurnosti po=4,2 bar
- senzor pritiska vode
- senzor nivoa vode u posudi
- uređaj za dopunjavanje sistema
Pleno P4 sa senzorom protoka
(el.priključak 220 V, 50 W)

8

- pripadajuće ventile i ostalu armaturu
El.priključak: 220V, 600W
kpl
Nabavka i montaža automatskog
simplex jonskog omekšivača vode
sa mikroprocesorskim upravljanjem
prema protoku vode u kompletu sa
mehaniškim predfilterom,
integrisanim impulsnim vodomerom,
napunjenom posudom za so i
upravljačkom jedinicom

Proizvođač:''Hydro-X'' ili slično
Tip:Hydro-Soft 150 D
Kapacitet: 200 m3/1 dH
Kapacitet: 1,5 m3/h
Potreban pitisak vode: 2,5-6 bar
El.priključak: 220V, 100W
DN25 R1''

kpl

1

1
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Nabavka i montaža trostepene
cirkulacione pumpe sa vlažnim
rotorom i konstantnim brojem
obrtaja
Proizvođač: ''Grundfos'' ili slično
Materijal kućišta: sivi liv
Materijal vratila: nerđajući čelik
Materijal radnog kola:kompozitna vlakna
Materijal ležajeva: grafit
Temperatura fluida: -10 do 110 C
Stepen zaštite motora: IP42
Cirkulaciona pumpa CP08 i CP09 - Kotlovska recirkulaciona pumpa
Tip: UPS 40-60/2 F
Radni fluid: voda
Maksimalni potrebni protok: 10 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 25 kPa
El.priključak: 220V, 300 W
DN 40 PN6
kom
Cirkulaciona pumpa CP07 Grejanje STV
Tip: UPS 32-120F
Radni fluid: voda

10

Maksimalni potrebni protok: 5,6 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 40 kPa
El.priključak: 220V, 300 W
DN 32 PN6
Nabavka i montaža trostepene
cirkulacione pumpe sa vlažnim
rotorom, integrisanom elektronskom
regulacijom broja obrtaja u
zavisnosti od diferencijalnog
pritiska, termoizolacionim zaštitnim
omotačem, zaštitom od
preopterećenja i senzorom
diferencijalnog pritiska

kom

1

1

Proizvođač: ''Grundfos'' ili slično
Materijal kućišta: sivi liv
Materijal vratila: nerđajući čelik
Materijal radnog kola:kompozitna vlakna
Materijal ležajeva: grafit
Temperatura fluida: -10 do 110 C
Stepen zaštite motora: IP42
Cirkulaciona pumpa CP01 Radijatori
Tip: MAGNA 3 40-120 F
Radni fluid: voda
Maksimalni potrebni protok: 10,3 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 74 kPa
El.priključak: 220V, 400 W
DN 40 PN6
kom
1
Cirkulaciona pumpa CP02 Grejači komora primar
Radni fluid: voda
Tip: MAGNA3 D 80-100 F
Maksimalni potrebni protok: 48,4 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 39 kPa
El.priključak: 220V, 1,1 kW
DN 80 PN6
kom
1
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Nabavka i montaža prirubničke
cirkulacione in-line pumpe sa
integrisanom elektronskom
regulacijom broja obrtaja u
zavisnosti od diferencijalnog
pritiska, termoizolacionim zaštitnim
omotačem, zaštitom od
preopterećenja i senzorom
diferencijalnog pritiska
Proizvođač: ''Grundfos'' ili slično
Materijal izrade kućišta : EN-GJL-250
Materijal izrade vratila: X 20 Cr 13
Materijal izrade radnog kola: EN-GJL-200
Materijal izrade mehaničkog zaptivača: EPDM
Cirkulaciona pumpa CP03 grejači komora sekundar
Tip: TPED 80-110/4-S
Radni fluid: 30% etil glikol + 70% voda
Temperatura radnog fluida: 70 C

12

Maksimalni potrebni protok: 45,9 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 98 kPa
Zaptivka : BQQE
El.priključak: 380 V, 2,2 kW
DN 80 PN6
kom
Nabavka i montaža trostepene
cirkulacione pumpe sa vlažnim
rotorom i konstantnim brojem
obrtaja

1

Proizvođač: ''Grundfos'' ili slično
Materijal kućišta: bronza
Materijal vratila: nerđajući čelik
Materijal radnog kola:kompozitna vlakna
Materijal ležajeva: grafit
Temperatura fluida: -10 do 110 C

13

Stepen zaštite motora: IP42
Maksimalna temperatura fluida: 110 C
Cirkulaciona pumpa CP10 recirkulacija STV
Tip: UPS 32-60 F B
Maksimalni potrebni protok: 3 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 30 kPa
El.priključak: 220 V, 190 W
DN32 PN6
kom
Izrada i montaža termoizolovanog
kompaktnog čeličnog sabirnika i
razdelnika vode izrađenog od
čelične kutijaste cevi 300x400mm
debljine 5 mm u kompletu sa
postoljem prema crtežu iz tehničke
dokumentacije
Dužina: 3.300 mm
- 2 priključka DN65
- 2 priključka DN65
- 2 priključka DN100
- 2 priključka DN125
- 2 priključka DN20

kpl

1

1
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Nabavka i montaža rastavljivog
pločastog izmenjivača toplote u
kompletu sa postoljem,
termoizolacijom i aluminijumskom
oblogom
Proizvođač: ''Gea'' ili slično
Tip:NT100M CDH-10
Toplotni kapacitet: 1100 kW
Rezerva u površini: 20%
Primar
Radni fluid: voda
Temperatura vode na ulazu:80°C
Temperatura vode na izlazu:60°C
Dozvoljeni pad pritiska: 20 kPa
Sekundar
Radni fluid: 70% voda + 30% etilen
glikol
Temperatura vode na ulazu:50°C
Temperatura vode na izlazu:70°C
Dozvoljeni pad pritiska: 20 kPa
Hidraulički priključci: DN100 PN6
kom

15

1

Nabavka i montaža zatvorene
ekspanzione posude sa fiksnim
gasnim jastukom i membranom
izrađenom od butila prema EN
13831 sa CE atestom u skladu sa
PED/DEP 97/23/EC u kompletu sa
zapornim ventilom sa ispustom tipa
DLV 20
Proizvođač: "TA Hydronics-Pneumatex" ili slično
Tip: Statico
Ekspanziona posuda EP1 EP2 Kotlovi
Radni fluid: voda
Temperaturna radnog fluida:80°C
Radni pritisak instalacije: 3 bar
Zapremina: 50 lit
Nazivna klasa pritiska posude: 6 bar
kom
1
Ekspanziona posuda EP3 Grejači komora sekundar
Radni fluid: 70% voda + 30% etilen
glikol
Temperaturna radnog fluida:70°C
Radni pritisak instalacije: 3 bar
Zapremina: 500 lit
Nazivna klasa pritiska posude: 6 bar
kom
1
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17

18

Nabavka i montaža prirubničkog
opružnog ventila sigurnosti u
kompletu sa kontraprirubnicama,
prirubničkim setom i zaptivnim
materijalom
Proizvođač: ''Ari'' il islično
Tip: Arisafe
Ventili sigurnosti VS1 VS2 - Kotlovi
Radni fluid: voda
Pritisak otvaranja: po =2,5 bar
Aktivaciona grupa: AG10
DN50 PN16
kom
1
Ventil sigurnosti VS3 - Bojler STV
Radni fluid: voda
Pritisak otvaranja: po =6 bar
Aktivaciona grupa: AG10
DN25 PN6
kom
1
Ventil sigurnosti VS4 - Grejači komora sekundar
Radni fluid: 70% voda + 30% etilen glikol
Pritisak otvaranja: po =3 bar
DN40 PN16
kom
1
Nabavka i montaža gumenog
kompenzatora u kompletu sa
kontraprirubnicama, prirubničkim
setom i zaptivnim materijalom
Proizvođač: ''Trelborg'' ili slično
Tip:TeguflexP BL130 U
Materijal: EPDM
Dužina: 130mm
DN125 PN6
DN100 PN6
DN80 PN6
DN65 PN6
Nabavka i montaža zapornog leptir
ventila za montažu između
prirubnica u kompletu sa
kontraprirubnicama, prirubničkim
setom i zaptivnim materijalom

kom
kom
kom
kom

1
2
1
2

kom
kom
kom

2
5
6

Proizvođač: "Ari" ili slično
Tip: Zesa
Materijal tela: sivi liv EN-GJL-250
Materijal zaptivača: NBR
Maksimalna radna temperatura:
120°C
DN125 PN6
DN100 PN6
DN65 PN6
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20

21

Nabavka i montaža prirubničkog
hvatača nečistoće za vodu u
kompletu sa kontraprirubnicama,
prirubničkim setom i zaptivnim
materijalom
Proizvođač: "Ari" ili slično
Materijal izrade kućišta: sivi liv EN-GJL-250
Materijal izrade filterskog sita: nerđajući čelik
Finoća sita: 1 mm
DN125 PN6
kom
DN65 PN6
kom
Nabavka i montaža
međuprirubničke nepovratne klapne
u kompletu sa kontraprirubnicama,
prirubničkim setom i zaptivnim
materijalom
Proizvođač: "Polix" ili slično
Materijal tela: nerđajući čelik
Materijal zaptivača: NBR
DN100 PN6
DN80 PN6
DN65 PN6
Nabavka i montaža prirubničkog
balansnog ventila u kompletu sa
kontraprirubnicama, prirubničkim
setom i zaptivnim materijalom

1
1

kom
kom
kom

1
1
2

kom

1

kom

2

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
6
8
6
15

Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAF
Materijal tela: sivi liv EN-GJL-250
Maksimalna radna temperatura:
150°C
Koeficijent protoka: kvs = 190 m3/h
DN100 PN6

22

Koeficijent protoka: kvs = 85 m3/h
DN65 PN6
Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165
Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C
DN50 R 2" PN6
DN40 R 6/4" PN6
DN32 R 5/4" PN6
DN25 R 1" PN6
DN20 R 3/4" PN6
DN15 R 1/2" PN6
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Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Bugatti'' ili slično
Materijal tela: bronza po EN 12165
Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C

24

25

26

DN65 R 2 1/2" PN6
Nabavka i montaža navojnog
nepovratnog ventila
Proizvođač:''Bugatti'' ili slično
Materijal tela: bronza po EN 12165

kom

2

DN65 R 2 1/2" PN6
kom
DN50 R 2" PN6
kom
DN32 R 5/4" PN6
kom
DN25 R 1" PN6
kom
Nabavka i montaža navojnog
balansnog ventila
Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAD
Materijal izrade kućišta:bronza po EN 12165
Opseg radne temperature: 0-150 C

1
0
1
1

Koeficijent protoka: kvs = 33 m3/h
DN50 R2" PN6
Nabavka i montaža bimetalnog
termometra u kompletu sa čaurom

27

Proizvođač: ''Wika'' ili slično
Veličina Ø100, klasa 1
Opseg merenja: 0 - 120°C
Nabavka i montaža manometra sa
uvarenom čaurom u kompletu sa
rasteretnom manometarskom
slavinom

28

Proizvođač: ''Wika'' ili slično
Veličina: Ø100
Opseg merenja: 0 - 6 bar
Nabavka i montaža manometra sa
uvarenom čaurom u kompletu sa
rasteretnom manometarskom
slavinom

29

30

kom

1

kom

10

kom

10

Proizvođač: ''Wika'' ili slično
Veličina: Ø100
Opseg merenja: 0 - 10 bar
kom
Nabavka i montaža ventila za
punjenje i pražnjenje
DN15 (R1/2'')
kom
Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po
Materijal izrade: Č.1330
DN125 PN6
kom
DN100 PN6
kom
DN80 PN6
kom
DN65 PN6
kom
DN50 PN6
kom
DN40 PN6
kom
DN32 PN6
kom

2

6

2
6
2
3
2
8
4
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33

34

35

36

37

Nabavka i montaža slepe prirubnice po SRPS
Materijal izrade: Č.1330
DN100 PN6
kom
Nabavka i montaža prirubničkog
kompleta po SRPS ISO 7005 (vijci,
navrtke, zaptivači, podloške za
dielektrično premošćenje)
DN125 PN6
DN100 PN6
DN80 PN6
DN65 PN6
DN50 PN6
DN40 PN6
DN32 PN6
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7x4 (DN125)
φ114,3x3,6 (DN100)
φ88,9x3,2 (DN80)
φ76,1x3,2 (DN65)
φ60,3x2,9 (DN50)
φ48,3x2,6 (DN40)
φ42,4x2,6 (DN32)
φ33,7x2,6 (DN25)
φ26,9x2,6 (DN20)
φ21,3x2,6 (DN15)
Nabavka i montaža pocinkovanih cevi
φ60,3x3,2 (DN65)
φ42,4x2,6 (DN32)
φ33,7x2,6 (DN25)
Pomoćni materijal za montažu svih
cevi
(30% od vrednosti cevi)
Nabavka i montaža čelične
koncentrične redukcije DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7/114,3 (DN125/100)
φ139,7/88,9 (DN125/80)
φ114,3/88,9 (DN100/80)
φ114,3/76,1 (DN100/65)
φ88,9/76,1 (DN80/65)
φ88,9/60,3 (DN80/50)
φ76,1/60,3 (DN65/50)
φ76,1/48,3 (DN65/40)
φ60,3/42,4 (DN50/32)
Nabavka i montaža čeličnog
hamburškog luka SRPS M.B6.821
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7x4 (DN125)
φ114,3x3,6 (DN100)
φ88,9x3,2 (DN80)
φ76,1x3,2 (DN65)
φ60,3x2,9 (DN50)

2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
6
2
3
2
8
4

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

42
13
24
29
15
18
18
24
13
72

m
m
m

12
6
6

pauš

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

5
3
6
2
3
2
3
4
2

kom
kom
kom
kom
kom

11
10
11
6
7
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39

40

41

Nabavka i montaža čeličnog T
komada po DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7x3,2 (DN125)
φ114,3x3,2 (DN100)
φ88,9x3,2 (DN80)
φ76,1x3,2 (DN65)
Izrada i montaža čelične odzračne
posude
Materijal izrade: Č.0361
DN200 L=350mm
DN200 L=300mm
DN150 L=300mm
Nabavka i montaža atestiranih
nosača i oslonaca cevovoda
fabričke izrade od pocinkovanih
čeličnih profila sa navojnim vezama
i podešavanjem visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično
Ćišćenje i dvostruko temeljno
farbanje cevi farbom otpornom na
temperaturu od 80 C.

kom
kom
kom
kom

4
3
1
1

kom
kom
kom

2
4
4

kg

330

m2

42

43

44

45

46

57
Izolacija cevi i razdelnika
mineralnom vunom i oblaganje
aluminijumskim limom
Mineralna vuna debljine d=5cm, aluminijumski
lim debljine
0,6mm
m2
85
Bojenje svih vidljivih delova cevne
mreže i armature u kotlarnici toplootpornom bojom na 80 C:
- polazni vod
CRVENO
- povratni vod
PLAVO m2
Nabavka i postavljanje aparata za
gašenje požara
tip CO2-5
kom
tip S-9
kom
tip S-6
kom
Izrada i montaža oznaka opreme i
cevovoda belim plastičnim
pločicama sa crnim tekstom. Na
cevovode postaviti providne
plastične džepove za umetanje
oznaka vrste fluida i smera strujanja
u odgovarajućoj boji
Dimenzije oznake: 60x80mm
Nabavka i montaža zaštitne
alumijumske ventilacione rešetke
sa protivkišnim žaluzinama i
mrežom protiv insekata na
spoljašnji zid kotlarnice

3.5

1
2
1

pauš

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično
Tip: AFŽV 700x700
Tip: AFŽV 400x500

kom
kom

2
2
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47

Hladna i topla proba toplovodne
instalacije pod pritiskom vode od 4
bar u trajanju od 24 h

48

Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja

pauš

pauš
8.4 UKUPNO TOPLOVODNA KOTLARNICA

.

.
.
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8.5
R.br
1

2

TOPLOVODNA INSTALACIJA GREJAČA KLIMA KOMORA
Opis

J/m

Nabavka i montaža trostepene
cirkulacione pumpe sa vlažnim
rotorom i konstantnim brojem
obrtaja
Klima komora K5
3
Projektni protok : 1,8 m /h
Projektni napor : 25 kPa
Tip: UPS 32-55 180
El.priključak: 220 V, 100 W
DN32 R5/4'' PN6
Ventilaciona komora V1
3
Projektni protok: 1,9 m /h
Projektni napor: 20 kPa
Tip: UPS 32-55 180
El.priključak: 220 V, 100 W
DN32 R5/4'' PN6
Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165

cena J/m bez PDV

kol.

kom

1

kom

1

kom
kom

4
2

kom
DN40 R6/4" PN6
Nabavka i montaža navojnog
balansnog ventila
Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAD
Materijal izrade kućišta:bronza po EN 12165
Opseg radne temperature: 0-150 C

2

ukupno cena bez PDV

Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C

3

4

5

DN40 R6/4" PN6
DN15 R1/2" PN6
Nabavka i montaža navojnog
nepovratnog ventila
Proizvođač:''Bugatti'' ili slično
Materijal tela: bronza po EN 12165

Koeficijent protoka: kvs = 33 m 3/h
DN50 R2" PN6
Koeficijent protoka: Kvs = 19,2
m3/h
DN40 R6/4'' PN6
Nabavka i montaža bimetalnog
termometra u kompletu sa čaurom
Proizvođač: ''Wika'' slično
Veličina Ø100, klasa 1
Opseg merenja: 0 - 120°C

kom

1

kom

2

kom

2
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R.br
6

7

10

11

12

13

14

15

16

Opis

J/m

Nabavka i montaža manometra sa
uvarenom čaurom u kompletu sa
rasteretnom manometarskom
slavinom
Proizvođač: ''Wika'' slično
Veličina: Ø100
Opseg merenja: 0 - 6 bar
Nabavka i montaža ventila za
punjenje i pražnjenje
DN15 R1/2''
Nabavka i montaža čelične
koncentrične redukcije DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7/114,3 (DN125/DN100)
φ139,7/76.1 (DN125/DN65)
φ139,7/48,3 (DN125/DN40)
φ114,3/88,9 (DN100/DN80)
φ114,3/60,3 (DN100/DN50)
φ88,9/76.1 (DN80/DN65)
φ76,1/42,4 (DN65/DN32)
φ48,3/42,4 (DN40/DN32)
Nabavka i montaža čeličnog T
komada po DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7 (DN125)
φ114,7 (DN100)
φ88,9 (DN80)
φ76,1 (DN65)
Nabavka i montaža hamburškog
luka SRPS M.B6.821 od C.1212
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7x3,6 (DN125)
φ76,1x3,2 (DN65)
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal izrade: Č.1212
φ139,7x3,6 (DN125)
φ114,3x3,6 (DN100)
φ88,9x3,2 (DN80)
φ76,1x3,2 (DN65)
φ60,3x2,9 (DN50)
φ48,3x2,6 (DN40)
φ21,3x2,6 (DN15)
Pomoćni materijal za montažu cevi
(30% od vrednosti cevi)
Izrada i montaža čelične odzračne
posude
Materijal izrade: Č.0361
DN150 L=250mm
Nabavka i montaža atestiranih
nosača i oslonaca cevovoda
fabričke izrade od pocinkovanih
čeličnih profila sa navojnim vezama
i podešavanjem visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično

cena J/m bez PDV

kol.

kom

2

kom

2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
2
2
2
2
4
2
4

kom
kom
kom
kom

4
4
2
2

kom
kom

8
12

m
m
m
m
m
m
m

36
36
6
84
4
16
4

ukupno cena bez PDV

pauš

kom

2

kg

650
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R.br

Opis

J/m

17

Ćišćenje i dvostruko temeljno
farbanje cevi farbom otpornom na
temperaturu od 80 C:

18

Blindiranje krajeva cevovoda koja
su predviđena za montažu u
sledećoj fazi

19

Nabavka materijala i izolacija cevi
grejne instalacije klima komora
negorivim izolacionim cevnim
plaštom u kompletu sa materijalom
za spajanje (lepilo i trake)

cena J/m bez PDV

kol.

m2

ukupno cena bez PDV

52

pauš

20

Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Tubolit DG
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
DN125 (debljina izolacije 13mm) tip
TL-114/13-DG
DN100 (debljina izolacije 13mm) tip
TL-114/13-DG
DN80 (debljina izolacije 13mm) tip
TL-89/13-DG
DN65 (debljina izolacije 13mm) tip
TL-76/13-DG
DN50 (debljina izolacije 13mm) tip
TL-60/13-DG
DN40 (debljina izolacije 13mm) tip
TL-48/13-DG
Dodatna izolacija cevi grejne
instalacije klima komora slojem
mineralne vune debljine 50mm i
oblaganjem alumnijumskom limom
debljine 0.6mm

m

36

m

36

m

6

m

84

m

4

m

16

2

21

22

23

m
Bojenje svih vidljivih delova cevne
mreže i armature toplo-otpornom
bojom na 90 C:
- polazni vod
CRVENO
- povratni vod
PLAVO m2
Izrada i montaža oznaka opreme i
cevovoda belim plastičnim
pločicama sa crnim tekstom. Na
cevovode postaviti providne
plastične džepove za umetanje
oznaka vrste fluida i smera
strujanja u odgovarajućoj boji
Dimenzije oznake: 60x80mm
Hladna i topla proba toplovodne i
rashladne instalacije pod pritiskom
vode od 4 bar u trajanju od 24 h.

120

2

pauš

pauš
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R.br
24

Opis

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

ukupno cena bez PDV

Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja
pauš
8.5 UKUPNO TOPLOVODNA INSTALACIJA GREJAČA
KLIMA KOMORA

.

.
.
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8.6
R.br

1

2

RADIJATORSKA INSTALACIJA
Opis

Nabavka i isporuka livenih
radijatorskih članaka
Proizvođač: "Global" ili slično
Tip : VOX 800
Tip : VOX 600
Tip : VOX 500
Nabavka i isporuka cevnih
radijatora u kompletu sa ručnim
odzračnim ventilima i nosačima

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

kom
kom
kom

90
268
22

kom
kom

6
15

kom

68

kpl

47

kpl

35

kpl

11

kom

21

ukupno cena bez PDV

Proizvođač: "Neša komerc" ili slično

4

Tip: NK LUX
500/1120
500/750
Montaža radijatora i izrada
radijatorskih veza

5

Nabavka i montaža ručnih
odzračnih ventila, nosača i reducira
za člankaste radijatore

6

Nabavka seta za priključenje
radijatora na sistem dvocevnog
grejanja koji se sastoji od razdelnog
radijatorskog ventila, usponske
cevi, radijatorskog ventila sa
predregulacijom i termostatskom
regulacijom u sklopu s lukom i
potrebnim steznim fitinzima
Proizvođač: "Danfoss'' ili slično
Tip: RA-K i RA-N Set
Set sadrži:
Radijatorski ventil
Razdelnik
Stezne spojnice
DN15 R1/2"
Spojne cevi dužine L=650x15mm
Spojne cevi dužine L=950x15mm

10

13

Nabavka uronskog radijatorskog
ventila za cevne radijatore za
sistem dvocevnog grejanja sa
vertikalnim uronskom cev,
priključkom iz poda i sa
termostatskom regulacijom
Proizvođač: "Danfoss'' ili slično
Tip: RA 15/6TB
DN15 R1/2"
Nabavka radijatorske termostatske
glave za radijatorske ventile

Proizvođač: "Danfoss'' ili slično
Tip: Standard
kom
47
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14

15

Nabavka i montaža kompleta
fabričkih razdelnika i sabirnika u
kompletu sa odzračnim ventilima,
slavinama za punjenje i pražnjenje,
priključnim kuglastim slavinama sa
holenderom i kuglastim slavinama
za cevne krugove

Proizvođač: ''Giacomini''
DN20 R3/4''
Tip: R551 sa 5 priključaka DN15
R1/2''
Tip: R551 sa 4 priključaka DN15
R1/2''
Tip: R551 sa 3 priključaka DN15
R1/2''
Tip: R551 sa 2 priključaka DN15
R1/2''
DN25 R1''
Tip: R551 sa 10 priključaka DN15
R1/2''
Tip: R551 sa 8 priključaka DN15
R1/2''
Tip: R551 sa 6 priključaka DN15
R1/2''
Tip: R551 sa 5 priključaka DN15
R1/2''
Tip: R551 sa 4 priključaka DN15
R1/2''
Nabavka i montaža nadzidnog
metalnog ormana fabričke izrade u
kompletu sa nosačima razdelnika i
sabirnika

kpl

4

kpl

3

kpl

2

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

2

kpl

2

kpl

1

kom

1

kom

2

kom

3

kom

11

Proizvođač:''Rehau'' ili slično
Tip: 3 (do 10 krugova)
Dimezije ormana: 874x708x110mm
Tip: 2 (do 5 krugova)
Dimezije ormana: 574x708x110mm
16

Izrada i montaža ugradnog
metalnog ormana fabričke izrade u
kompletu sa nosačima razdelnika i
sabirnika
Proizvođač:''Rehau'' ili slično
Tip: 3 (do 10 krugova)
Dimezije ormana: 874x708x110mm
Tip: 2 (do 5 krugova)
Dimezije ormana: 574x708x110mm

17

Nabavka i montaža automatskog
kombinovanog regulatora
diferencijalnog pritiska, limitera
protoka u kompletu sa kapilarnom
cev i holenderima
Proizvođač: "Danfoss'' ili slično
Tip: AB-PM
DN20 R3/4"
kom
7
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23

24

25

26

Nabavka i montaža sintetičkih cevi
za radijatorsko grejanje
Proizvođač: ''Rehau'' ili slično
Tip: Rautitan Flex
Maksimalna radna temperatura:
95 C/10bar
∅ 16x2.2 mm
Pomoćni materijal za montažu
sintetičkih cevi
10% od vrednosti cevi
Nabavka i montaža zaštitne bužir
cevi
∅ 16 (25/19)
Nabavka i montaža prelaznog
komada sa spoljašnjim navojem

m

3550

pauš

m

3550

kom

272

kom

272

2xØ16 mm
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal: Č.1212
∅ 76,1x2,9 (DN65)
∅ 60,3x2,9 (DN50)
∅ 48,3x2,6 (DN40)
∅ 42,4x2,6 (DN32)
∅ 33,7x2,6 (DN25)
∅ 26,9x2,6 (DN20)
∅ 21,3x2,6 (DN15)
Pomoćni materijal za montažu
čeličnih cevi (fitinzi, elektrode,fiksne
tačke, klizne tačke, energija, gas za
zavarivanje)

kom

65

m
m
m
m
m
m
m

90
72
36
96
36
138
30

30% od vrednosti cevi
Čišćenje i temeljno farbanje čeličnih
cevi pre postavljanja termoizolacije
bojom otpornom na povišenu
temperaturu

pauš

Proizvođač: ''Rehau'' ili slično
Tip: RAUTITAN MX ∅16 - R1/2"
27

28

29

30

31

32

33

Nabavka i montaža pokretne
navlake
Proizvođač: ''Rehau'' ili slično
Tip: RAUTITAN PX ∅16
Nabavka i montaža ukrasne rozete
kod izlaza iz poda grejne cevi

m2

74

kg

200

Nabavka i montaža atestiranih
nosača i oslonaca cevovoda
fabričke izrade od pocinkovanih
čeličnih profila sa navojnim vezama
i podešavanjem visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično
Blindiranje krajeva cevovoda koja
su predviđena za montažu u
sledećoj fazi

pauš
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34

Nabavka materijala i izolacija cevne
mreže negorivim izolacionim
cevnim plaštom izrađenim od
polietilena zatvorene ćelijske
strukture u kompletu sa materijalom
za spajanje (lepilo i trake)
Proizvođač: "Armacell" ili slično
Tip:Tubolit DG
Klasa otpornosti prema požaru:B1
prema DIN4102-1
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
∅ 76 (debljina izolacije 20mm)
∅ 60 (debljina izolacije 20mm)
∅ 48 (debljina izolacije 20mm)
∅ 42 (debljina izolacije 13mm)
∅ 35 (debljina izolacije 13mm)
∅ 28 (debljina izolacije 13mm)
∅ 22 (debljina izolacije 13mm)

m
m
m
m
m
m
m

90
72
36
96
36
138
30

m2

12

35

Nabavka materijala i izrada
atestirane vatrootporne zaštitne
manžetne oko cevovoda na
prodorima kroz vatrootporne
pregrade koja se sastoji od ploče od
tvrdo presovane kamene vune i
zaštitnog premaza
Proizvođač: "Promat" ili slično
Gustina ploče:150 kg/m3
Temperatura topljenja:> 1000°C
36

Hladna i topla proba toplovodne
instalacije pod pritiskom vode od 4
bar u trajanju od 24 h
pauš
37

Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja
pauš
8.6 UKUPNO RADIJATORSKA INSTALACIJA
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8.7
R.br

1

RASHLADNA INSTALACIJA
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka, montaža i puštanje u rad
vazduhom hlađenog rashladnog
agregata sa CE oznakom izrađenog
i sertifikovanog prema Eurovent
kriterijumima u kompletu sa hidro
modulom, mikroprocesorskom
upravljačkom jedinicom,
antivibracionim podloškama i
akustičnom izolacijom kompresora

Proizvođač:"Ciat" ili slično
Tip:LDH 1800V STD R410A
Temperaturni režim rada: 6/12 8C
Rashladni kapacitet:468 kW
Radni fluid: 30% etil glikol+70% voda
Broj rashladnih krugova:2
Broj kompresora: 6
Kontrola kapaciteta: 0-16-33-50-66-83-100%
Spoljašnja projektna temperatura: 358C
Rashladno sredstvo: R407 C
Protok rashladne vode: 70,6 m3/h
Raspoloživi napor cirkulacione pumpe: 120 kPa
EER: 2,9
ESEER: 3,7
Uređaj buhvata sledeću opremu:
sonda protoka za zaštitu od prekida
cirkulacije
presostati visokog i niskog pitiska
freona
senzor za zaštitu isparivača od
smrzavanja
kontrola pritiska kondenzacije
senzor spoljašnje temperature u
funkciji regulacije kapaciteta
PC485 izlaz -otvoreni protokol za
MODBUS-JBUS i MODBUS-TCP
Ethernet komunikaciju sa BMS
Mikroprocesorska kontrola Connect
2 za kaskadnu regulaciju rada dva
rashladna agregata i povezivanje sa
BMS
Elektro orman
Relej za kontrolu faza
Elektronski ekspanzioni ventil
Fleksibilne veze za sve priključke
Hidro modul sačinjava sledeća orema:
Cirkulaciona pumpa N=5,5 kW
Akumulacioni rezervoar zapremine 950 lit
Zatvorena ekspanziona posuda V=80 lit
Hvatač nečistoće finoće 0,8 mm
Ventil sigurnosti po=4 bar
Ventil za pražnjenje
Dužina:6.581 mm
Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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Visina: 2.260 mm
Težina:6.766 kg
Hidraulični priključci: DN125 PN16
El.priključak:380V, 167 kW
Nabavka i montaža rastavljivog
pločastog izmenjivača toplote u
kompletu sa postoljem,
termoizolacijom i aluminumskom
oblogom

kom

1

kom

1

kom

1

Proizvođač: ''Gea'' ili slično
Tip:NT100x CDH-10
Toplotni kapacitet: 200 kW
Rezerva u površini: 20%
Primar:
Radni fluid: 70% voda + 30% etilen
glikol
Temperatura vode na ulazu:6°C
Temperatura vode na izlazu:12°C
Dozvoljeni pad pritiska: 20 kPa
Sekundar:
Radni fluid: voda
Temperatura vode na ulazu:8°C
Temperatura vode na izlazu:14°C
Dozvoljeni pad pritiska:20 kPa
Hidraulički priključci: DN100 PN6
3

Nabavka i montaža hidrauličke
skretnice termoizolovanom
izolacijom sa parnom branom u
kompletu sa postoljem
Proizvođač:"Maring" ili slično
Tip: HW 450
Maksimalni protok vode: 165 m3/h
Priključci: 4xDN150
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4

5

Nabavka i montaža zatvorene
ekspanzione posude sa fiksnim
gasnim jastukom i membranom
izrađenom od butila prema EN
13831 sa CE atestom u skladu sa
PED/DEP 97/23/EC u kompletu sa
zapornim ventilom sa ispustom tipa
DLV 20
Proizvođač: "TA Hydronics-Pneumatex" ili slično
Tip: Statico
Ekspanziona posuda EP4 Ventilokonvektori sekundar
Radni fluid: voda
Temperatura radnog fluida:8°C
Pritisak punjenja: 0,5 bar
Radni pritisak: 3 bar
Zapremina ekspanzione posude: 100 lit
Nazivna klasa pritiska posude: 6 bar
kom
1
Ekspanziona posuda EP5 Rashladni agregati
Radni fluid: 30% etil glikol + 70% voda
Temperatura radnog fluida:6°C
Radni pritisak: 3 bar
Pritisak punjenja: 0,5 bar
Zapremina ekspanzione posude: 300 lit
Nazivna klasa pritiska posude: 6 bar
kom
1
Nabavka i montaža prirubničke
cirkulacione in-line pumpe sa
integrisanom elektronskom
regulacijom broja obrtaja u
zavisnosti od diferencijalnog
pritiska, termoizolacionim zaštitnim
omotačem, zaštitom od
preopterećenja i senzorom
diferencijalnog pritiska
Proizvođač: ''Grundfos'' ili slično
Materijal izrade kućišta : EN-GJL-250
Materijal izrade vretila: X 20 Cr 13
Materijal izrade radnog kola: EN-GJL-200
Materijal izrade mehaničkog zaptivača: EPDM
Cirkulaciona pumpa CP04 ventilokonvektori primar
Tip: TPED 65-130/4-S
Radni fluid: 30% etil glikol + 70% voda
Temperatura radnog fluida: 68C
Maksimalni potrebni protok: 37,2 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 40 kPa
Zaptivka : BQQE
El.priključak: 380 V, 1,5 kW
DN 65 PN6
kom
1
Cirkulaciona pumpa CP05 ventilokonvektori sekundar
Tip: TPED 65-150/4-S
Radni fluid: voda
Temperatura radnog fluida: 88C
Maksimalni potrebni protok: 35,7 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 88 kPa
El.priključak: 380 V, 2,2 kW
DN65 PN6
kom
Cirkulaciona pumpa CP06 hladnjaci komora
Tip: TPED 100-250/4-S
Radni fluid: 30% etil glikol + 70% voda
Temperatura radnog fluida: 68C

1

Maksimalni
protok:
123,4управа,
m3/h Конкурсна документација за јавну набавку радова
Градpotrebni
Суботица,
Градска
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6

7

8

Maksimalni potrebni napor: 115 kPa
Zaptivka : BQQE
El.priključak: 380 V, 11 kW
DN100 PN16
Izrada i montaža čeličnog sabirnika
i razdelnika rashladne vode u
kompletu sa priključcima,
termoizolacijom sa parnom branom
debljine 25mm i oblogom od
alumijumskog lima
Dimenzije : DN300 L=1000mm
Priključci:
Rashladne vode : DN150
Hladnjaci komora : DN150
Ventilokonvektori : DN100
Nabavka i montaža plastičnog
rezervoara cilindričnog oblika za
mešavinu vode i glikola sa
plastičnim nivokaznim staklom,
čeličnim postoljem visine 500mm,
revizionim poklopcem za punjenje
etil-glikolom, priključkom DN25 za
punjenje omekšanom vodom,
priključkom DN15 za pražnjenje,
priključkom DN15 za povezivanje
sa drugom rezervoarom istih
dimenzija i priključkom DN32 za
pumpu za punjenje instalacije

Proizvođač:
Zapremina: 3.000 lit
Prečnik: 1.400 mm
Visina: 2.000mm
Nabavka i montaža horizontalne
višestepene visokopritisne pumpe
za dopunjavanje rashladne
instalacije

kom

1

kpl

1

kpl

2

Proizvođač: ''Grundfos'' ili slično
Tip: CM5-8 A-R-A-E-AQQE
Tradni fluid: 30% etilen glikol + 70 % voda
Temperatura radnog fluida: 158C

9

Maksimalni potrebni protok: 2 m3/h
Maksimalni potrebni napor: 65 kPa
El.priključak: 220V, 1,3 kW
DN32/25 R5/4 / 1''
Nabavka i montaža gumenog
kompenzatora u kompletu sa
kontraprirubnicama, prirubničkim
setom i zaptivnim materijalom
Proizvođač: ''Trelborg'' ili slično
Tip:TeguflexP BL130 U
Materijal: EPDM
Dužina: 130 mm
DN150 PN6
DN125 PN6
DN100 PN6

kom

1

kom
kom
kom

2
2
4
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11

12

13

Nabavka i montaža prirubničkog
hvatača nečistoće u kompletu sa
kontraprirubnicama, prirubničkim
setom i zaptivnim materijalom

Proizvođač: "Ari" ili slično
Materijal izrade kućišta: sivi liv EN-GJL-250
Materijal izrade filterskog sita: nerđajući čelik
Finoća sita: 1 mm
DN125 PN6
kom
DN100 PN6
kom
Nabavka i montaža zapornog leptir
ventila za montažu između
prirubnica u kompletu sa
kontraprirubnicama, prirubničkim
setom i zaptivnim materijalom
Proizvođač: "Ari" ili drugog
proizvođača istih karakteristika
Tip: Zesa
Materijal izrade kućišta: sivi liv EN-GJL-250
Materijal zaptivača: NBR
Maksimalna radna temperatura:
120°C
DN150 PN6
kom
DN125 PN6
kom
DN100 PN6
kom
Nabavka i montaža
međuprirubničke nepovratne klapne
u kompletu sa kontraprirubnicama,
prirubničkim setom i zaptivnim
materijalom
Proizvođač: "Polix" ili slično
Materijal tela: nerđajući čelik
Materijal zaptivača: NBR
DN125 PN6
Nabavka i montaža prirubničkog
balansnog ventila u kompletu sa
kontraprirubnicama, prirubničkim
setom i zaptivnim materijalom

1
1

6
3
3

kom

1

Koeficijent protoka: kvs = 420 m3/h
DN150 PN6

kom

1

Koeficijent protoka: kvs = 190 m3/h
DN100 PN6

kom

2

Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAF
Materijal tela: sivi liv EN-GJL-250
Maksimalna radna temperatura:
150°C

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
Наставак адаптације,реконструкције и доградње зграде
„Народно позориште – Narodno Kazalište – Népszínház“ у Суботици, ЈН К 23/18

463/515

14

Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165
Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-1508C

15

16

17

18

19

20

DN50 R2" PN6
kom
DN40 R6/4" PN6
kom
DN32 R5/4" PN6
kom
DN25 R1" PN6
kom
DN20 R3/4" PN6
kom
DN15 R1/2" PN6
kom
Nabavka i montaža navojnog
hvatača nečistoća
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Materijal izrade kućišta: bronza po EN12165
Materijal izrade filterskog sita: nerđajući čelik
Finoća sita: 0,6 mm
DN50 R2'' PN6
kom
Nabavka i montaža navojnog
nepovratnog ventila
Proizvođač:''Bugatti'' ili slično
Materijal tela: bronza po EN 12165

1
1
6
5
6
16

DN32 R 5/4" PN6
Nabavka i montaža ventila za
punjenje i pražnjenje
DN15 (R1/2'')
Nabavka i montaža opružnog
ventila sigurnosti u kompletu sa
prirubničkim setom i zaptivnim
materijalom

kom

1

kom

5

1

Proizvođač: ''Ari'' il islično
Tip: Arisafe
Ventili sigurnosti VS5 - Ventilokonvektori sekundar
Radni fluid: voda
Pritisak otvaranja: po =3 bar
Aktivaciona grupa: AG10
DN25 PN16
kom
1
Ventili sigurnosti VS6 - Rashladna instalacija
Radni fluid: 70% voda + 30% etilen glikol
Pritisak otvaranja: po =3 bar
Aktivaciona grupa: AG10
DN40 PN16
kom
1
Nabavka i montaža prenosne
pumpe za punjenje stabilnih
rezervoara glikolom iz buradi u
kompletu sa fleksibilnim crevima
kom

1

kom

6

Nabavka i montaža bimetalnog
termometra u kompletu sa čaurom
Proizvođač: ''Wika'' ili slično
Veličina Ø100, klasa 1
Opseg merenja: -20 - 50°C
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

Nabavka i montaža bimetalnog
termometra u kompletu sa čaurom
Proizvođač: ''Wika'' ili slično
Veličina Ø100, klasa 1
Opseg merenja: 0 - 120°C
Nabavka i montaža manometra sa
uvarenom čaurom u kompletu sa
rasteretnom manometarskom
slavinom
Proizvođač: ''Wika'' ili slično
Veličina: Ø100
Opseg merenja: 0 - 6 bar
Izrada i montaža čelične odzračne
posude
Materijal izrade: Č.0361
DN150 L=250mm
Izrada i montaža kolektora sa
sakupljanje ispuštene mešavine
voda+glikol od čeličnih atestiranih
bešavnih cevi po SRPS C.B5.221
Materijal izrade: Č.1212
DN 50
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal izrade: Č.1212
f168,3x4,5 (DN150)
f139,7x3,6 (DN125)
f114,3x3,6 (DN100)
f88,9x3,2 (DN80)
f76,1x3,2 (DN65)
f60,3x2,9 (DN50)
f48,3x2,6 (DN40)
f42,4x2,6 (DN32)
f33,7x2,6 (DN25)
f26,9x2,6 (DN20)
f21,3x2,6 (DN15)
Pomoćni materijal za montažu cevi

kom

2

kom

14

kom

3

kom

1

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

36
9
24
6
6
48
6
12
84
24
30

(30% od vrednosti cevi)
pauš
Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po
Materijal izrade: Č.1330
DN150 PN6
kom
DN125 PN6
kom
DN100 PN6
kom
DN65 PN6
kom
Nabavka i montaža slepe prirubnice SRPS
Materijal izrade: Č.1330
DN125 PN6
kom
Nabavka i montaža prirubničkog
kompleta po SRPS ISO 7005 (vijci,
navrtke, zaptivači, podloške za
dielektrično premošćenje)
DN150 PN6
DN125 PN6
DN100 PN6
DN65 PN6

kom
kom
kom
kom

4
4
4
4

2

4
6
4
4
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30

31

32

33

Nabavka i montaža čelične
koncentrične redukcije DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
f168,3/139,7 (DN150/125)
f168,3/114,7 (DN150/100)
f114,3/88,9 (DN100/80)
f114,3/76,1 (DN100/65)
Nabavka i montaža čeličnog
hamburškog luka SRPS M.B6.821
Materijal izrade: Č.1212
f168,3x4,5 (DN150)
f139,7x4 (DN125)
f114,3x3,6 (DN100)
f88,9x3,2 (DN80)
f60,3x2,9 (DN50)
Nabavka i montaža čeličnog T
komada po DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
f168,3x4,5 (DN150)
f114,3x3,6 (DN100)
Nabavka materijala i izolacija
cevovoda negorivim izolacionim
cevnim plaštom izrađenim od
polietilena zatvorene ćelijske
strukture sa parnom branom
otpornom na sečenje u kompletu sa
materijalom za spajanje (lepilo i
trake)
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex XG
Klasa otpornosti prema požaru:B1
prema DIN4102-1
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
DN150 (debljina izolacije 40mm) tip
XG-40x168
DN125 (debljina izolacije 32mm) tip
XG-32x140
DN100 (debljina izolacije 25mm) tip
XG-25x114
DN80 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x89
DN65 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x76
DN50 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x60
DN40 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-13x48
DN32 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-13x42
DN25 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-13x35

kom
kom
kom
kom

4
2
6
6

kom
kom
kom
kom
kom

20
5
4
2
8

kom
kom

2
2

m

36

m

9

m

24

m

6

m

6

m

6

m

6

m

6

m

6
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34

35

36

37

38

39

Nabavka materijala i izolacija
razdelnika, sabirnika i armature
negorivim izolacionim plaštom u
rolni izrađenim od polietilena
zatvorene ćelijske strukture sa
parnom branom otpornom na
sečenje u kompletu sa materijalom
za spajanje (lepilo i trake)
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex XG
Klasa otpornosti prema požaru:B1
prema DIN4102-1
Debljina: 25mm
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Nabavka, izrada i montaža
prekrivnog sloja od aluminijumskog
lima na cevovod i armaturu zbog
zaštite od spoljnih atmosferskih
uticaja. Spoj aluminijumskog lima je
potrebno tako izvesti da se
onemogući prodiranje vode do
termoizolacije.

m2

30

Debljina lima: 0,6mm
Nabavka i montaža atestiranih
nosača i oslonaca cevovoda
fabričke izrade od pocinkovanih
čeličnih profila sa navojnim vezama
i podešavanjem visine

m2

92

Proizvođač:''Fischer'' ili slično
Ćišćenje i dvostruko temeljno
farbanje cevi

kg

185

m2

55

Bojenje svih vidljivih delova cevne
mreže i armature u kotlarnici toplootpornom bojom na 808C:
- polazni vod
CRVENO
- povratni vod
PLAVO m2
Izrada i montaža oznaka opreme i
cevovoda belim plastičnim
pločicama sa crnim tekstom. Na
cevovode postaviti providne
plastične džepove za umetanje
oznaka vrste fluida i smera strujanja
u odgovarajućoj boji
Dimenzije oznake: 60x80mm

20

pauš
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41

Nabavka koncetrovane neotrovne
tečnosti na bazi propilen glikola za
sisteme grejanja i hlađenja u
prehrambenoj i farmaceutskoj
industriji u kompletu sa inhibitorima
korozije, antipenušavcem,
konzervansom i bojom za
identifikaciju. Minimalni vek
eksploatacije pri propisanim
uslovima korišćenja 10 godina

Proizvođač: ''Aurora Lučani'' ili slično
Tip: Termofluid FPE-P/conc
Hladna i topla proba toplovodne
instalacije pod pritiskom vode od 4
bar u trajanju od 24 h

lit

2500

pauš
42

Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja
pauš
8.7 UKUPNO RASHLADNA INSTALACIJA

.

.
.
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8.8
R.br

2

TOPLOVODNA INSTALACIJA HLADNJAKA KLIMA KOMORA
Opis

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165
Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-150 C

3

4

5

6

9

10

DN40 R6/4" PN6
kom
DN15 R1/2" PN6
kom
Nabavka i montaža navojnog
balansnog ventila
Proizvođač:''TA'' ili slično
Tip: STAD
Materijal izrade kućišta:bronza po EN 12165
Opseg radne temperature: 0-150 C
Koeficijent protoka: kvs = 33 m3/h
DN50 R2" PN6
Nabavka i montaža bimetalnog
termometra u kompletu sa čaurom

kom

2
1

1

Proizvođač: ''Wika'' ili drugog proizvođača istih karakteristika
Veličina Ø100, klasa 1
Opseg merenja: -20 - 50°C
kom
2
Nabavka i montaža manometra sa
uvarenom čaurom u kompletu sa
rasteretnom manometarskom
slavinom
Proizvođač: ''Wika'' ili drugog proizvođača istih karakteristika
Veličina: Ø100
Opseg merenja: 0 - 6 bar
kom
2
Nabavka i montaža ventila za
punjenje i pražnjenje
DN 15 (R1/2'')
kom
2
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal izrade: Č.1212
φ168,3x4,5 (DN150)
m
42
φ139,7x4 (DN125)
m
42
φ114,3x3,6 (DN100)
m
72
φ60,3x2,9 (DN50)
m
2
φ48,3x2,6 (DN40)
m
14
φ21,3x2,6 (DN15)
m
2
Pomoćni materijal za montažu cevi
(30% od vrednosti cevi)

pauš
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11

12

13

14

15

16

17

Nabavka i montaža čelične
koncentrične redukcije DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
φ168,3/139,7 (DN150/125)
φ168,3/114,7 (DN150/100)
φ168,3/48,3 (DN150/40)
φ139,7/114,7 (DN125/100)
φ139,7/88,9 (DN125/80)
φ139,7/76,1 (DN125/65)
φ114,3/76,1 (DN100/65)
Nabavka i montaža čeličnog
hamburškog luka SRPS M.B6.821
Materijal izrade: Č.1212
φ168,3x4,5 (DN150)
φ114,3x3,6 (DN100)
φ76,1x3,2 (DN65)
φ60,3x2,9 (DN50)
Nabavka i montaža čeličnog T
komada po DIN 2615
Materijal izrade: Č.1212
φ168,3 (DN150)
φ139,7 (DN125)
φ114,7 (DN100)
Izrada i montaža čelične odzračne
posude
Materijal izrade: Č.0361
DN150 L=250mm
Nabavka i montaža atestiranih
nosača i oslonaca cevovoda
fabričke izrade od pocinkovanih
čeličnih profila sa navojnim vezama
i podešavanjem visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično
Ćišćenje i dvostruko temeljno
farbanje cevi farbom otpornom na
temperaturu od 80 C:

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
2
2
4
2
2
2

kom
kom
kom
kom

6
16
2
2

kom
kom
kom

4
6
2

kom

1

kg

130

m2

70

Blindiranje krajeva cevovoda koja
su predviđena za montažu u
sledećoj fazi
pauš
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18

19

20

21

Nabavka materijala i izolacija
cevovoda negorivim izolacionim
cevnim plaštom zrađenim od
polietilena zatvorene ćelijske
strukture sa parnom branom
otpornom na sečenje u kompletu sa
materijalom za spajanje (lepilo i
trake)
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex XG
Klasa otpornosti prema požaru:B1
prema DIN4102-1
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
DN150 (debljina izolacije 40mm) tip
XG-40x168
DN125 (debljina izolacije 32mm) tip
XG-32x140
DN100 (debljina izolacije 25mm) tip
XG-25x114
DN50 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x60
DN40 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x48
Nabavka materijala i izolacija
razdelnika, sabirnika i armature
negorivim izolacionim plaštom u
rolni zrađenim od polietilena
zatvorene ćelijske strukture sa
parnom branom otpornom na
sečenje u kompletu sa materijalom
za spajanje (lepilo i trake)
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex XG
Klasa otpornosti prema požaru:B1
prema DIN4102-1
Debljina: 25mm
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Nabavka, izrada i montaža
mehaničke zaštite izolacije
cevovoda od aluminijumskog lima
sa spojevima koji garantuju
sprečavanje prodora vode u
izolaciju
Debljina lima: 0,6mm
Bojenje svih vidljivih delova cevne
mreže i armature toplo-otpornom
bojom na 90 C:
- polazni vod CRVENO
- povratni vod PLAVO

m

42

m

42

m

72

m

2

m

14

m2

3

m2

115

m2

1
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22

Hladna i topla proba toplovodne i
rashladne instalacije pod pritiskom
vode od 4 bar u trajanju od 24 h.

23

Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja

pauš

pauš
8.8 UKUPNO TOPLOVODNA INSTALACIJA
HLADNJAKA KLIMA KOMORA

.

.
.
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8.9
R.br

1

INSTALACIJA VENTILATORSKIH KONVEKTORA (FAN-COIL)
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža trobrzinskih
parapetnih ventilatorskih
konvektora bez maske za dvocevni
sistem
Proizvođač: "Ciat" ili slično
Grejni fluid: voda 60/508C
Rashladni fluid: voda 8/148C
Temperatura vazduha u prostorjij
(zima): 20 8C
Temperatura vazduha u prostorjij
(leto): 26 8C
Tip: MAJOR 102C NCV 2T
Grejni kapacitet: 1.380 / 1.830 /
2.230 W
Totalni rashladni kapacitet: 710 /
941 / 1.130 W
Osetni rashladni kapacitet: 562 /
750 / 904 W
Protok vazduha: 145 / 200 / 245
m3/h
Protok vode: 101 / 134 / 161 lit/h
Pad pritiska vode: 5,1 / 8,54 / 11,9
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 20 / 26 / 30
dB(A)
Širina: 655 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
7
Tip: MAJOR 202A NCV 2T
Grejni kapacitet: 2.190 / 2.960 /
3.230 W
Totalni rashladni kapacitet: 1.020 /
1.340 / 1.470 W
Osetni rashladni kapacitet: 887 /
1.200 / 1.330 W
Protok vazduha: 255 / 385 / 430
m3/h
Protok vode: 146 / 191 / 210 lit/h
Pad pritiska vode: 7,63 / 12,6 / 14,9
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 19 / 29 / 33
dB(A)
Širina: 815 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
6
Tip: MAJOR 202C NCV 2T
Grejni kapacitet: 2.320 / 3.340 /
3.760 W
Totalni rashladni kapacitet: 1.070 /
1.570 / 1.760 W
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Osetni rashladni kapacitet: 905 /
1.320 / 1.490 W
Protok vazduha: 240 / 355 / 405
m3/h
Protok vode: 153 / 224 / 252 lit/h
Pad pritiska vode: 2,16 / 4,36 / 5,42
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 22 / 29 / 33
dB(A)
Širina: 815 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 202D NCV 2T
Grejni kapacitet: 2.390 / 3.550 /
4.080 W
Totalni rashladni kapacitet: 1.260 /
1.840 / 2.030 W
Osetni rashladni kapacitet: 975 /
1.450 / 1.620 W
Protok vazduha: 240 / 355 / 405
m3/h
Protok vode: 180 / 262 / 291 lit/h
Pad pritiska vode: 2,97 / 5,98 / 7,25
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 22 / 29 / 33
dB(A)
Širina: 815 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 302A NCV 2T
Grejni kapacitet: 1.920 / 4.100 /
4.950 W
Totalni rashladni kapacitet: 850 /
1.730 / 2.020 W
Osetni rashladni kapacitet: 788 /
1.660 / 1.940 W
Protok vazduha: 250 / 565 / 710
m3/h
Protok vode: 121 / 247 / 289 lit/h

3

2

Pad pritiska vode: 1,13 / 4,18 / 5,57
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 15 / 30 / 37
dB(A)
Širina: 1015 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
1
Tip: MAJOR 302B NCV 2T
Grejni kapacitet: 1.560 / 4.690 /
5.650 W
Totalni rashladni kapacitet: 966 /
2.330 / 2.670 W
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Osetni rashladni kapacitet: 778 /
1.880 / 2.300 W
Protok vazduha: 250 / 565 / 710
m3/h
Protok vode: 138 / 333 / 381 lit/h
Pad pritiska vode: 1,68 / 8,62 / 11,1
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 15 / 30 / 37
dB(A)
Širina: 1015 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 402C NCV 2T
Grejni kapacitet: 4.940 / 7.790 /
9.200 W
Totalni rashladni kapacitet: 2.480 /
3.790 / 4.370 W
Osetni rashladni kapacitet: 1.920 /
3.140 / 3.720 W
Protok vazduha: 475 / 825 / 1025
m3/h
Protok vode: 355 / 541 / 624 lit/h
Pad pritiska vode: 5,11 / 11,3 / 14,7
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 22 / 36 / 43
dB(A)
Širina: 1215 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 602D NCV 2T
Grejni kapacitet: 7.580 / 11.900 /
13.100 W
Totalni rashladni kapacitet: 4.100 /
6.230 / 6.820 W
Osetni rashladni kapacitet: 2.990 /
4.730 / 5.250 W
Protok vazduha: 675 / 1150 / 1300
m3/h
Protok vode: 585 / 890 / 975 lit/h
Pad pritiska vode: 6,53 / 14,1 / 16,6
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 28 / 40 / 44
dB(A)
Širina: 1215 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN20 R3/4''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom

3

1

1
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2

Nabavka i montaža trobrzinskih
parapetnih ventilatorskih
konvektora sa maskom za
dvocevni sistem
Tip: MAJOR 202C CV 2T
Grejni kapacitet: 2.320 / 3.340 /
3.760 W
Totalni rashladni kapacitet: 1.070 /
1.570 / 1.760 W
Osetni rashladni kapacitet: 905 /
1.320 / 1.490 W
Protok vazduha: 240 / 355 / 405
m3/h
Protok vode: 153 / 224 / 252 lit/h
Pad pritiska vode: 2,16 / 4,36 / 5,42
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 22 / 29 / 33
dB(A)
Širina: 815 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 202D CV 2T
Grejni kapacitet: 2.390 / 3.550 /
4.080 W
Totalni rashladni kapacitet: 1.260 /
1.840 / 2.030 W
Osetni rashladni kapacitet: 975 /
1.450 / 1.620 W
Protok vazduha: 240 / 355 / 405
m3/h
Protok vode: 180 / 262 / 291 lit/h
Pad pritiska vode: 2,97 / 5,98 / 7,25
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 22 / 29 / 33
dB(A)
Širina: 815 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 302B CV 2T
Grejni kapacitet: 1.560 / 4.690 /
5.650 W
Totalni rashladni kapacitet: 966 /
2.330 / 2.670 W
Osetni rashladni kapacitet: 778 /
1.880 / 2.300 W
Protok vazduha: 250 / 565 / 710
m3/h
Protok vode: 138 / 333 / 381 lit/h

1

2

Pad pritiska vode: 1,68 / 8,62 / 11,1
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 15 / 30 / 37
dB(A)
Širina: 1015
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Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 302C CV 2T
Grejni kapacitet: 2.230 / 5.410 /
6.400 W
Totalni rashladni kapacitet: 1.120 /
2.680 / 3.120 W
Osetni rashladni kapacitet: 802 /
2.130 / 2.530 W
Protok vazduha: 210 / 550 / 675
m3/h
Protok vode: 160 / 383 / 445 lit/h
Pad pritiska vode: 2,6 / 13,1 / 17,3
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 15 / 30 / 37
dB(A)
Širina: 1015 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom
Tip: MAJOR 602D CV 2T
Grejni kapacitet: 7.580 / 11.900 /
13.100 W
Totalni rashladni kapacitet: 4.100 /
6.230 / 6.820 W
Osetni rashladni kapacitet: 2.990 /
4.730 / 5.250 W
Protok vazduha: 675 / 1150 / 1300
m3/h
Protok vode: 585 / 890 / 975 lit/h
Pad pritiska vode: 6,53 / 14,1 / 16,6
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 28 / 40 / 44
dB(A)
Širina: 1215 mm
Dubina:245 mm
Visina: 557 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN20 R3/4''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom

1

2

3
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3

5

6

7

Nabavka i montaža trobrzinskih
kasetnih ventilatorskih konvektora
za dvocevni sistem
Proizvođač: "Ciat" ili slično
Grejni fluid: voda 60/508C
Rashladni fluid: voda 8/148C
Temperatura vazduha u prostorjij
(zima): 20 8C
Temperatura vazduha u prostorjij
(leto): 26 8C
Tip: COADIS 622 2T
Grejni kapacitet: 2.450 / 3.610 /
4.140 W
Totalni rashladni kapacitet: 1.260 /
1.900 / 2.180 W
Osetni rashladni kapacitet: 945 /
1.470 / 1.710 W
Protok vazduha: 215 / 360 / 420
m3/h
Protok vode: 180 / 272 / 311 lit/h
Pad pritiska vode: 3,4 / 7,26 / 9,34
kPa
Brzina ventilatora: R1/R3/R4
Nivo buke ventilatora: 18 / 30 / 34
dB(A)
Širina: 600 mm
Dubina:600 mm
Visina: 334 mm
Priključak grejne i rashladne vode: DN15 R1/2''
El.priključak: 220 V, 0,1 kW
kom

1

Nabavka i montaža fleksibilnog
cevnog priključka izrađenog od
nerđajućeg čelika za spajanje
ventilokonvektora sa cevnom
mrežom
Proizvođač: ’’Emiflex’’
Tip: Emicasa
Dužina. 260mm
DN25 R1'' PN6
DN20 R3/4'' PN6
Nabavka i montaža prelaznog
komada i gumenog creva za
elastično povezivanje na
kanalizacionu cevnu mrežu za
odvođenje kondenzata
DN20
DN15
Nabavka i isporuka zidnog
regulacionog termostata sa
nalegajućim cevnim senzorom
temperature vode za automatsku
promenu režima rada
(grejanje/hlađenje) i mogućnost
centralne promene režima rada
preko BMS
Proizvođač: "Ciat" ili slično
Tip: RTR-E 7203

kom
kom

8
60

kom
kom

4
30

kom

31
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8

Izrada i montaža relejne kutije za
kontrolu rada više ventilkonvektora
putem zajedničkom termostata
Rrelejna kutija za 2
ventilokonvektora

12

14

kom

3

kg

120

kom
kom
kom
kom
kom

2
6
6
20
68

kom

6

kom
kom

2
1

m
m
m
m
m
m
m
m

12
72
48
24
66
90
90
222

Nabavka i montaža atestiranih
fabričkih nosača i oslonaca
ventilacionih kanala izrađenih u
skladu sa EN 12236 od
pocinkovanih čeličnih profila sa
navojnim vezama i podešavanjem
visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično
Nabavka i montaža navojne
kuglaste slavine
Proizvođač:''Oventrop'' ili slično
Tip: Optibal
Materijal tela: bronza po EN 12165
Zaptivač kugle: PTFE
Zaptivač vretena: PTFE
Opseg radne temperature: 0-1508C

15

16

DN50 R2" PN6
DN40 R6/4" PN6
DN32 R5/4" PN6
DN25 R1" PN6
DN20 R3/4" PN6
Nabavka i montaža kuglaste slavine
za punjenje i pražnjenje
DN15 R1/2'' PN16
Nabavka i montaža ravnog
automatskog prestrujnog ventila u
kompletu sa poluholenderima
Proizvođač:''Danfoss'' ili slično
Tip: AVDO
Maksimalna temperatura : 120C

17

18

Opseg diferencijalnog pritiska : 0,050,5 bar
DN25 R1'' PN10
DN20 R3/'' PN10
Nabavka i montaža čelicne
bešavne cevi prema SRPS EN
10216-2
Materijal izrade: Č.1212
f114,7x3,6 (DN100)
f88,9x3,2 (DN80)
f76,1x3,2 (DN65)
f60,3x2,9 (DN50)
f48,3x2,6 (DN40)
f42,4x2,6 (DN 32)
f33,7x2,6 (DN 25)
f26,9x2,6 (DN20)
Pomoćni materijal za montažu
čeličnih cevi
30% od vrednosti cevi

pšl
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20

22

Čišćenje i dvostruko farbanje cevi
temeljnom bojom pre postavljanja
izolacije
m2

90

m

12

m

72

m

48

m

24

m

66

m

90

m

90

m

222

m

34

Nabavka materijala i izolacija
cevovoda negorivim izolacionim
cevnim plaštom zrađenim od
polietilena zatvorene ćelijske
strukture sa parnom branom
otpornom na sečenje u kompletu sa
materijalom za spajanje (lepilo i
trake)
Proizvođač: "Armacel" ili slično
Tip: Armaflex XG
Klasa otpornosti prema požaru:B1
prema DIN4102-1
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Temperaturni raspon: -50°C do
+105°C
DN100 (debljina izolacije 25mm) tip
XG-25x114
DN80 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x89
DN65 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x76
DN50 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x60
DN40 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x48
DN32 (debljina izolacije 19mm) tip
XG-19x42
DN25 (debljina izolacije 13mm) tip
XG-13x35
DN20 (debljina izolacije 13mm) tip
XG-13x28
DN15 (debljina izolacije 13mm) tip
XG-13x22
Blindiranje krajeva cevovoda koja
su predviđena za montažu u
sledećoj fazi

pauš
23

Nabavka materijala i izrada
atestirane vatrootporne zaštitne
manžetne oko cevovoda na
prodorima kroz vatrootporne
pregrade koja se sastoji od ploče od
tvrdo presovane kamene vune i
zaštitnog premaza
Proizvođač: "Promat" ili slično

24

Gustina ploče:150 kg/m3
Temperatura topljenja:> 1000°C
Hladna i topla proba toplovodne
instalacije pod pritiskom vode od 4
bar u trajanju od 24 h.

m2

9

pauš
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Balansiranje instalacije koje
podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove sa izradom zapisnika sa
rezultatima merenja
pauš
8.9 UKUPNO INSTALACIJA VENTILATORSKIH
KONVEKTORA (FAN-COIL)

.

.
.
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8.10
R.br

7

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE-VAZDUŠNI DEO
Opis

J/m

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža klima komore za ugradnju
u spoljašnjem prostoru izvedene u ''roof top''
konstrukciji, koja podrazumeva da se cevi
grejača i hladnjak uvode sa donje strane u
praznu sekciju između grejača i hladnjaka u
kojoj se montiraju armatura i regulaciona
opreme grejača i hladnjaka, čiji su priključci
okrenuti ka ovoj sekciji. Svaka sekcija komore
sastoji se od samonosivog rama izrađenog od
ekstrudiranih aluminijumskih profila sa
žljebovima za zaptivače i zaobljenim ivicama i
obloge od termoizolovanih panela. Zidovi
komore izrađeni od termoizolovanih panela sa
oblogom od pocinkovanog čeličnog lima i
ispunom debljine 50mm (klasa A1 prema DIN
4102). Ivice panela su oborene pod uglom od
90 stepeni i sa nosećom konstrukcijom se
spajaju namenskim veznim elementima koji se
užljebljuju u samu konstrukciju, čime je
omogućeno nepropusno zaptivanje bez
upotrebe vijčanih ili zakivnih veza. Reviziona
vrata su iste konstrukcije kao paneli i
snabdevena su kvalitetnim šarkama i ručkama
koje u sekcijama koje su pod nadpritiskom
onemogućavaju iznenadno otvaranje u toku
rada. Upravljanje radom komore preko BMS

Proizvođač:''Ciat'' ili slično
Tip:Airtech 100
K5 garderobe, radionce i
kancelariej pozorišta
Konstrukcija komore: Spratna
Opsluživanje sa desne strane
Mehanička stabilnost: klasa D2 (prEN 1886)
Nepropusnost kućišta: klasa L1 (prEN 1886)
Koeficijent prolaza toplote: klasa T2 (prEN 1886)
Klasa faktora termalnih mostova kućišta: TB2
Debljina panela: 50 mm
Gustina izolacije: 50 kg/m³
Komora se transportuje u sekcijama
i spaja na mestu ugradnje
Sastav komore:
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POTIS
Zaporna žaluzina sa motornim
pogonom i suprotnosmernim
aerodinamički oblikovanim
žaluzinama izrađenim od
ekstrudiranog alumijuma sa
zaptivačima i ramom od
ekstrudiranih alumijumskih profila
sa prirubnicom širine30 mm, ispitan
prema DIN 1946 deo 4 sa pogonom
žaluzina preko plastičnih zupčanika
zaštićenih od unutrašnje ispoljašnje
prašine

Sekcija pločastog rekuperatora sa
filterom klase F5 na usisu i
obilaznim vodom
Zimski režim
Efikasnost:57%
Protok svežeg vazduha: 7.750 m3/h
Parametri dovodnog vazduha na
ulazu:-10 C / 90% rv
Parametri dovodnog vazduha na
izlazu:7 C / 23% rv
Parametri odvodnog vazduha na
ulazu:20 C / 50% rv
Letnji režim:
Efikasnost:57%
Protok svežeg vazduha: 7.750 m3/h
Parametri dovodnog vazduha na
ulazu:35 C / 35% rv
parametri dovodnog vazduha na
izlazu:30 C / 47% rv
Parametri odvodnog vazduha na
ulazu:26 C / 50% rv
Sekcija vodenog grejača sa
termostatom mraza izrađena od
bakra sa orebrenjem od aluminjuma
i nosećim ramom od pocinkovanog
čeličnog lima, koji se izvlači iz
komore preko kliznih šina na dnu i
krovu komore
Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim grejnog
fluida:70/50 C
Parametri vazduha na ulazu: 7 C /
23% rv
Parametri vazduha na izlazu:22 C /
8,8% rv
Grejni kapacitet: 38,7 kW
Protok grejnog fluida:1,8 m3/h
Pad pritiska grejnog fluida:2,2 kPa
Priključak: DN40
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Prazna sekcija dužine 1.200 mm
za smeštaj armature grejača i
hladnjaka
Sekcija vodenog hladnjaka sa
eliminatorom kapljica i posudom
za skupljanje kondenzata sa
sifonom izrađena od bakra sa
orebrenjem od aluminjuma i
nosećim ramom od pocinkovanog
čeličnog lima, koji se izvlači iz
komore preko kliznih šina na dnu i
krovu komore

Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim rashladnog
fluida:7/12 C
Parametri vazduha na ulazu:30 C /
47% rv
Parametri vazduha na izlazu:22 C /
74% rv
Rashladni kapacitet hladnjaka: 20,8
kW
Protok rashladnog fluida:3,2 m3/h
Pad pritiska rashladnog fluida:7,0
kPa
Priključak: DN40
Sekcija potisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim motorom
klase B3 ili B5, klase izolacije F,
klase zaštite IP 55 montiranim na
postolje oslonjeno na dno komora
preko gumenih ili opružnih
antivibracionih oslonaca i spojen sa
kućištem komore fleksibilnom
vezom. U kompletu sa frekfentnim
regulatorom.

Potreban protok
vazduha:7.750m3/h
Potreban eksterni napor: 250 Pa
Motor: 380V, 2,9 kW
Sekcija kulisnog prigušivača
buke dužine 1200 mm sa ispunom
od negorivog visoko apsorpcionog
materijal i ramom od pocinkovanog
čelika
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ODSIS
Sekcija kulisnog prigušivača
buke dužine 500 mm sa ispunom
od negorivog visoko apsorpcionog
materijal i ramom od pocinkovanog
čelika
Sekcija odsisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim motorom
klase B3 ili B5, klase izolacije F,
klase zaštite IP 55 montiranim na
postolje oslonjeno na dno komora
preko gumenih ili opružnih
antivibracionih oslonaca i spojen sa
kućištem komore fleksibilnom
vezom. U kompletu sa frekfentnim
regulatorom.

Potreban protok vazduha: 7.750
m3/h
Potreban eksterni napor: 250 Pa
Motor: 380V, 2,9 kW
Sekcija kulisnog prigušivača
buke dužine 1200 mm sa ispunom
od negorivog visoko apsorpcionog
materijal i ramom od pocinkovanog
čelika
Zaporna žaluzina sa motornim
pogonom i suprotnosmernim
aerodinamički oblikovanim
žaluzinama izrađenim od
ekstrudiranog alumijuma sa
zaptivačima i ramom od
ekstrudiranih alumijumskih profila
sa prirubnicom širine30 mm, ispitan
prema DIN 1946 deo 4 sa pogonom
žaluzina preko plastičnih zupčanika
zaštićenih od unutrašnje ispoljašnje
prašine
Dužina komore:6.500 mm
Širina komore: 1.516 mm
Visina komore:2.092 mm
Težina komore:1.648 kg
Spektar zvučne snage na potisu u
klimatizovani prostor:
63 Hz: 64 dB
125 Hz: 66 dB
250 Hz:64 dB
500 Hz: 44 dB
1000 Hz: 36 dB
2000 Hz: 34 dB
4000 Hz: 44 dB
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Spektar zvučne snage na usisu iz
klimatizovanog prostora
63 Hz: 67 dB
125 Hz: 66 dB
250 Hz: 56 dB
500 Hz: 33 dB
1000 Hz: 27 dB
2000 Hz: 27 dB
4000 Hz: 36 dB
Spektar zvučne snage na dovodu
svežeg vazduha u komoru
63 Hz: 69 dB
125 Hz: 72 dB
250 Hz:73 dB
500 Hz: 67 dB
1000 Hz: 67 dB
2000 Hz: 64 dB
4000 Hz: 52 dB
Spektar zvučne snage na odvodu
otpadnog vazduha u spoljašnji
prostor
63 Hz: 66 dB
125 Hz: 69 dB
250 Hz:73dB
500 Hz: 62 dB
1000 Hz: 52 dB
2000 Hz: 54 dB
4000 Hz: 58 dB
kpl

1
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Nabavka i montaža klima komore za ugradnju
u spoljašnjem prostoru izvedene u ''roof top''
konstrukciji, koja podrazumeva da se cevi
grejača i hladnjak uvode sa donje strane u
praznu sekciju između grejača i hladnjaka u
kojoj se montiraju armatura i regulaciona
opreme grejača i hladnjaka, čiji su priključci
okrenuti ka ovoj sekciji. Svaka sekcija komore
sastoji se od samonosivog rama izrađenog od
ekstrudiranih aluminijumskih profila sa
žljebovima za zaptivače i zaobljenim ivicama i
obloge od termoizolovanih panela. Zidovi
komore izrađeni od termoizolovanih panela sa
oblogom od pocinkovanog čeličnog lima i
ispunom debljine 50mm (klasa A1 prema DIN
4102). Ivice panela su oborene pod uglom od
90 stepeni i sa nosećom konstrukcijom se
spajaju namenskim veznim elementima koji se
užljebljuju u samu konstrukciju, čime je
omogućeno nepropusno zaptivanje bez
upotrebe vijčanih ili zakivnih veza. Reviziona
vrata su iste konstrukcije kao paneli i
snabdevena su kvalitetnim šarkama i ručkama
koje u sekcijama koje su pod nadpritiskom
onemogućavaju iznenadno otvaranje u toku
rada. Upravljanje radom komore preko BMS

Proizvođač:''Ciat'' ili slično
Tip:Airtech 100
V1 Podrum
Konstrukcija komore: Spratna
Opsluživanje sa leve strane
Mehanička stabilnost: klasa D2 (prEN 1886)
Nepropusnost kućišta: klasa L1 (prEN 1886)
Koeficijent prolaza toplote: klasa T2 (prEN 1886)
Klasa faktora termalnih mostova kućišta: TB2
Debljina panela: 50 mm
Gustina izolacije: 50 kg/m³
Komora se transportuje u sekcijama
i spaja na mestu ugradnje
Sastav komore:
POTIS
Zaporna žaluzina sa motornim
pogonom i suprotnosmernim
aerodinamički oblikovanim
žaluzinama izrađenim od
ekstrudiranog alumijuma sa
zaptivačima i ramom od
ekstrudiranih alumijumskih profila
sa prirubnicom širine30 mm, ispitan
prema DIN 1946 deo 4 sa pogonom
žaluzina preko plastičnih zupčanika
zaštićenih od unutrašnje ispoljašnje
prašine
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Sekcija pločastog rekuperatora sa
filterom klase F5 na usisu i
obilaznim vodom
Zimski režim
Efikasnost:60%
Protok svežeg vazduha: 8.710 m3/h
Parametri dovodnog vazduha na
ulazu:-10 C / 90% rv
Parametri dovodnog vazduha na
izlazu:5,6 C / 26% rv
Parametri odvodnog vazduha na
ulazu:16 C / 50% rv
Sekcija vodenog grejača sa
termostatom mraza izrađena od
bakra sa orebrenjem od aluminjuma
i nosećim ramom od pocinkovanog
čeličnog lima, koji se izvlači iz
komore preko kliznih šina na dnu i
krovu komore
Rashladni fluid: voda 70% + glikol
30%
Temperaturni režim grejnog
fluida:70/50 C
Parametri vazduha na ulazu:5,6 C /
26% rv
Parametri vazduha na izlazu:20 C /
10% rv
Grejni kapacitet: 41,9 kW
Protok grejnog fluida:1,9 m3/h
Pad pritiska grejnog fluida:2,6 kPa
Priključak: DN40
Prazna sekcija dužine 1.200 mm
za smeštaj armature grejača i
hladnjaka
Sekcija potisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim motorom
klase B3 ili B5, klase izolacije F,
klase zaštite IP 55 montiranim na
postolje oslonjeno na dno komora
preko gumenih ili opružnih
antivibracionih oslonaca i spojen sa
kućištem komore fleksibilnom
vezom. U kompletu sa frekfentnim
regulatorom.

Potreban protok vazduha:8.710
m3/h
Potreban eksterni napor:300 Pa
Motor: 380V, 3,6 kW
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Sekcija kulisnog prigušivača
buke dužine 900 mm sa ispunom
od negorivog visoko apsorpcionog
materijal i ramom od pocinkovanog
čelika
ODSIS
Sekcija kulisnog prigušivača
buke dužine 500 mm sa ispunom
od negorivog visoko apsorpcionog
materijal i ramom od pocinkovanog
čelika
Sekcija odsisnog ventilatora
visoke efikasnosti sa radnim kolom
sa unazad zakrivljenim lopaticama
direktno spojenim sa
jednobrzinskim pogonskim motorom
klase B3 ili B5, klase izolacije F,
klase zaštite IP 55 montiranim na
postolje oslonjeno na dno komora
preko gumenih ili opružnih
antivibracionih oslonaca i spojen sa
kućištem komore fleksibilnom
vezom. U kompletu sa frekfentnim
regulatorom.

Potreban protok vazduha: 8.710
m3/h
Potreban eksterni napor: 300 Pa
Motor: 380V, 3,5 kW
Sekcija kulisnog prigušivača
buke dužine 900 mm sa ispunom
od negorivog visoko apsorpcionog
materijal i ramom od pocinkovanog
čelika
Dužina komore:5.400 mm
Širina komore: 1.516 mm
Visina komore:2.092 mm
Težina komore:1.314 kg
Spektar zvučne snage na potisu u
klimatizovani prostor:
63 Hz: 69 dB
125 Hz: 64 dB
250 Hz: 70 dB
500 Hz: 55 dB
1000 Hz: 41 dB
2000 Hz: 45 dB
4000 Hz: 55 dB
Spektar zvučne snage na usisu iz
klimatizovanog prostora
63 Hz: 73 dB
125 Hz: 65 dB
250 Hz: 63 dB
500 Hz: 45 dB
1000 Hz: 33 dB
2000 Hz: 39 dB
4000 Hz: 48 dB
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Spektar zvučne snage na dovodu
svežeg vazduha u komoru
63 Hz: 76 dB
125 Hz: 73 dB
250 Hz: 78 dB
500 Hz: 71 dB
1000 Hz: 72 dB
2000 Hz: 72 dB
4000 Hz: 69 dB
Spektar zvučne snage na odvodu
otpadnog vazduha u spoljašnji
prostor
63 Hz: 70 dB
125 Hz: 67 dB
250 Hz: 75 dB
500 Hz: 63 dB
1000 Hz: 53 dB
2000 Hz: 56 dB
4000 Hz: 63 dB
18

Nabavka i montaža atestiranih
opružnih stopa za oslanjanje klima
komora i rashladnih agregata na
čelično postolje

19

Nabavka i montaža zaštitne čelične
mreže protiv prodora insekata na
usisu i odvodu vazduha u klima
komore

22

Nabavka i montaža krovnog
ventilatora za odvođenje vazduha iz
sanitarnih čvorova u kompletu sa
nepovratnom klapnom, čeličnim
postoljem za montažu na ravnom
krovu sa ugrađenim prigušivačima
buke, servisnim prekidačem,
prekidačem za uključenje i
fleksibilnim priključkom na kanalsku
mrežu

31

kpl

1

kpl

2

kpl

2

Sistem odsisne ventilacije L2 Odsis iz toaleta
Tip: DVA 315 E4 10
Projektni protok: 720 m3/h
Potreban napor pri projektnom protoku: 150 Pa
El.priključak:220 V, 0,2 kW
kpl
Nabavka i montaža plafonskog
difuzora za odvod vazduha
izrađenog od pocinkovanog
čeličnog lima plastificiranog u belu
boju RAL9010 u kompletu sa
plenumskom kutijom sa
horizontalnim priključkom,
regulatorom protoka i priborom za
montažu
Tip: ANK-5-4-B-H-φ200
Protok vazduha: 400 m3/h
Pad pritiska: 20 Pa
Priključak: Ø200mm

kom

1

3
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Nabavka i montaža ventilacionog
ventila za odvod vazduha koji se
sastoji od rama sa zaprivačem na
obodu, regulacionog diska sa
navojnom šipkom i navrtkom i
montažnog rama. Vidljivi delovi
izrađeni od čeličnog lima sa
elektrostatički nenešanim
premazom RAL 9010 debljine 60
µm, šipka i montažni ram od
pocinkovanog čelika
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

34

Tip: ZOV-200
Tip: ZOV-160
Tip: ZOV-125
Tip: ZOV-100
Nabavka i montaža ventilacionog
ventila za dovod vazduha koji se
sastoji od rama sa zaprivačem na
obodu, regulacionog diska sa
navojnom šipkom i navrtkom i
montažnog rama. Vidljivi delovi
izrađeni od čeličnog lima sa
elektrostatički nenešanim
premazom RAL 9010 debljine
60µm, šipka i montažni ram od
pocinkovanog čelika

kom
kom
kom
kom

3
18
5
64

kom
kom
kom

1
12
5

kom

2

kom

2

kom

2

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

35

Tip: ZOT-200
Tip: ZOT-160
Tip: ZOT-125
Nabavka i montaža ventilacione
rešetke izrađene od ekstrudiranog
alumijuma namenjene za odvod
vazduha sa regulatorom protoka i
jednim redom usmeravajućih
žaluzina u kompletu sa materijalom
za montažu

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično
Protok vazduha:415 m3/h
Tip: OAH 1-L +UR 525x125
Protok vazduha:300 m3/h
Tip: OAH 1-L +UR 425x125
Protok vazduha:150 m3/h
Tip: OAH 1-L +UR 225x125
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36

Nabavka i montaža ventilacione
rešetke izrađene od ekstrudiranog
alumijuma namenjene za dovod
vazduha sa regulatorom protoka,
dva reda usmeravajućih žaluzina i
ugradnim ramom u kompletu sa
materijalom za montažu

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

37

Protok vazduha:650m3/h
Tip: OAH 2-L +UR 825x125
Protok vazduha:400 m3/h
Tip: OAH 2-L +UR 525x125
Protok vazduha:280 m3/h
Tip: OAH 2-L +UR 425x125
Protok vazduha:140 m3/h
Tip: OAH 2-L +UR 225x125
Nabavka i montaža alumijumske
prestrujne rešetke u vrata

kom

2

kom

1

kom

10

kom

21

kom

47

kom
kom

4
2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
6
1
2
2
2
8

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

39

Tip: OASR 425x125
Nabavka i montaža pravougaone
regulacione žaluzine za ručnu
regulaciju protoka izrađene od
pocinkovanog čeličnog lima
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

40

Tip:RZ 12 600x300-R
Tip:RZ 12 500x300-R
Nabavka i montaža pravougaone
regulacione klapne za ručnu
regulaciju protoka izrađene od
pocinkovanog čeličnog lima
Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično
Tip:RZ P 400x250
Tip:RZ P 400x150
Tip:RZ P 350x250
Tip:RZ P 300x150
Tip:RZ P 200x200
Tip:RZ P 200x150
Tip:RZ P 150x150
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43

Nabavka i montaža protivpožarne
klapne pravougaonog preseka sa
elektromotornim pokretačem za
vertikalnu i horizontalnu ugradnju
na mestima prelaska kanala iz
jednog u drugi požarni sektor
Protivpožarnu klapnu sačinjavaju
vatrootporno kućište sa zatvaračem
i pogonskim mehanizmom. Izrađen i
ispitana u skladu sa EN 1366-2 sa
aktuatorom za termoelektrično
otvaranje i opružno zatvaranje sa
dva krajnja prekidača.Kućište
izrađeno od pocinkovanog čeličnog
lima, zatvarač od specijalnog
izolacionog materijala, vratilo od
pocinkovanog ili nerđajućeg čelika,
ležaji od bronze ili nerđajućeg
čelika. U kompletu sa inspekcijom
izvršenom od strane ovlašćene
stručne organizacije.

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično
Potrebna otpornost prema požaru:
120 minuta
Tip: PPZ- 700x700x350-M230-s
kom

2

kom

2

kom

4

kom

2

kom

2

kom

4

kom

10

kom

2

kom

2

kom

16

Tip: PPZ- 700x500x350-M230-s
Tip: PPZ- 600x400x350-M230-s
Tip: PPZ- 600x300x350-M230-s
Tip: PPZ- 400x800x350-M230-s
Tip: PPZ- 400x300x350-M230-s
Tip: PPZ- 400x200x350-M230-s
Tip: PPZ- 350x300x350-M230-s
Tip: PPZ- 300x200x350-M230-s
Tip: PPZ- 200x200x350-M230-s
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44

Nabavka i montaža protivpožarne
klapne okruglog preseka sa
elektromotornim pokretačem za
vertikalnu i horizontalnu ugradnju
na mestima prelaska kanala iz
jednog u drugi požarni sektor
Protivpožarnu klapnu sačinjavaju
vatrootporno kućište sa zatvaračem
i pogonskim mehanizmom. Izrađen i
ispitana u skladu sa EN 1366-2 sa
aktuatorom za termoelektrično
otvaranje i opružno zatvaranje sa
dva krajnja prekidača.Kućište
izrađeno od pocinkovanog čeličnog
lima, zatvarač od specijalnog
izolacionog materijala, vratilo od
pocinkovanog ili nerđajućeg čelika,
ležaji od bronze ili nerđajućeg
čelika. U kompletu sa inspekcijom
izvršenom od strane ovlašćene
stručne organizacije.

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

45

47

Potrebna otpornost prema požaru:
120 minuta
Tip: PPZ- φ125x400-M230-s
Izrada i montaža vazdušnih kanala
od pocinkovanog lima čija je
debljina u skladu sa DIN 1946 i
SRPS C.B4.081/52 u kompletu sa
svim potrebnim elementima za
spajanje, zaptivanje i premošćenja
metalnih masa. Minimalna kolicina
cinka 275g/m²

kom

6

kg

8800

kg

300

Izrada plenuma od pocinkovanog
čeličnog lima za postavljanje
distributivnih elemenata
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48

49

50

51

52

53

Nabavka i montaža okruglih
ventilacionih kanala izrađenih u
skladu sa EN 1506 sa zaptivanjem
klase D prema EN 12 237 u
kompletu sa materijalom za
spajanje i zaptivanje sa
antibaktersijskim svojstvima.
Antivibracioni oslonci izrađeni u
skladu sa EN 12236. Uz vijke se
isporučuje atest o nosivosti pa se
prihvata samo oprema
sertifikovanih proizvođača. Na sve
kanale je na svakih 5m potrebno
postaviti oznake smera strujanja.

Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip: SR
φ200mm
φ160mm
φ125mm
φ100mm
Pomoćni materijal i fitinzi za okrugle
ventilacione kanale
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
(15% od vrednosti cevi)
Nabavka i montaža glatkog
okruglog luka 90 R=1D sa
zaptivačima izrađenog uskladu sa
EN 1506 sa zaptivanjem klase D
prema EN 12 237
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip: BU
φ200mm
φ160mm
φ125mm
Nabavka i montaža okrugle
koncentrične redukcije sa
zaptivačima izrađene uskladu sa
EN 1506 sa zaptivanjem klase D
prema EN 12 237
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip:RCU
φ400/355
φ400/315
φ200/160
φ160/125
Nabavka i montaža okruge završne
kape sa zaptivačima izrađene
uskladu sa EN 1506 sa zaptivanjem
klase D prema EN 12 237

m
m
m
m

20
48
20
5

pauš

kom
kom
kom

1
2
2

kom
kom
kom
kom

1
1
1
1

Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip:ESU
φ125mm
kom
6
φ100mm
kom
6
Nabavka i montaža otvora za revizuju ventilacionih kanala fabričke izrade sa zaptivanjem
Proizvođač: Metu ili slično
Tip: RD
Dimenzije: 600x400mm
kom
10
Dimenzije: 400x300mm
kom
10
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54

55

56

57

Nabavka i montaža okruglog
priključka na pravougaoni
ventilacioni kanal 90° izrađenog od
pocinkovanog čeličnog limauskladu
sa EN 1506 sa zaptivanjem klase D
prema EN 12 237
Proizvođač: ''Lindab'' ili slično
Tip: ILU
φ200mm
φ160mm
φ125mm
φ100mm
Nabavka i montaža atestiranih
fabričkih nosača i oslonaca
ventilacionih kanala izrađenih u
skladu sa EN 12236 od
pocinkovanih čeličnih profila sa
navojnim vezama i podešavanjem
visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično
Izrada i montaža stopa sa
konstrukcijom za oslanjanje kanala
na krovnu konstrukciju
Proizvođač: ''Bigfoot'' ili slično
Stope
Pocinkovana podkonstrukcija
Nabavka i montaža termoizolovanih
fleksibilnih okruglih vazdušnih
kanala izrađenih od alumijuma u
kompletu sa svim potrebnim
montažnim materijalom

kom
kom
kom
kom

5
26
21
52

kg

850

kom
kg

10
80

m
m
m

4
15
20

m
m
m
m

10
20
8
65

Proizvođač: ''Dec'' ili slično
Tip:Isodec 25
Debljina izolacionog sloja: 25mm
Klasa otpornosti prema požaru:A1

59

φ200mm
φ160mm
φ125mm
Nabavka i montaža neizolovanih
fleksibilnih okruglih vazdušnih
kanala izrađenih od alumijuma
otpornog na požar u kompletu sa
svim potrebnim montažnim
materijalom
Proizvođač: ''Dec'' ili slično
Tip:Aludec
Klasa otpornosti prema požaru:A1
Ø200
Ø160
Ø125
Ø100
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60

Nabavka i montaža izolacionog
plašta izrađenog od kamene vune
sa spoljašnjom oblogom od
alumijumske folije otporne na
habanje koja obezbedjuje parnu
branu na spoljašnju stranu
ventilacionih kanala u kompletu sa
svim potrebnim materijalom za
montažu. Hemijski neutralno pod
dejstvom temperature i vlažnosti.
Izolacioni plašt se spaja pomoću
šest spojki po dužnom metru na
gornjoj površini kanala i sa 10 spojki
po dužnom metru na donjoj površini
kanala zajedno sa podloškama. Svi
spojevi i prodori spojki treba da
budu izvedeni sa preklopom širine
10cm upotrebom samolepljive
alumijumske trake. Prirubnice
takođe treba nepropusno izolovati,
kao i završetke kanala i priključke
okruglih kanala.

Proizvođač: "Rockwoool" ili slično
IZOLACIJA KANALA UNUTAR
OBJEKTA
Tip: Larock 32 ALS
Nazivna gustina: 32 kg/m3
Klasa otpornosti prema požaru:A1
Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Debljina: 30mm

m2

20

m2

65

m2

72

IZOLACIJA KANALA U
SPOLJAŠNJEM PROSTORU
Tip: Larock 65 ALS
Nazivna gustina: 65 kg/m3
Klasa otpornosti prema požaru:A1

62

Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Debljina: 50mm
Nabavka, izrada i montaža
mehaničke zaštite izolacije
ventilacionih kanala od
aluminijumskog lima sa spojevima
koji garantuju sprečavanje prodora
vode u izolaciju
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63

64

Oblaganje ventilacionih kanala
vatrootpornim gipskartonskim
pločama u kompletu sa
podkontrukcijom i svim potrebnim
materijalom za montažu. Spojevi
ploča se ispunjavaju, bandažiraju
trakom i gletuju pomoću Rigips
Vario mase za ispunu spojeva.
Uračunati materijal i rad.
Proizvođač: ''Rigips'' ili slično
Tip:Ridurit
Debljina: 20mm
Nabavka materijala i izrada
atestirane vatrootporne zaštitne
manžetne oko protivpožarne klapne
koja se sastoji od ploče od tvrdo
presovane kamene vune i zaštitnog
premaza

m2

6

m2

12

kom

10

Proizvođač: "Promat" ili slično

65

66

Gustina ploče:150 kg/m3
Temperatura topljenja:> 1000°C
Probijanje otvora za prolaz
ventilacionih kanala prosečne
dimenzije 80x80 cm u zidu i
međuspratnoj konstrukciji prosečne
debljine 50cm
Balansiranje instalacije klimatizacije
koje podrazumeva merenje i
podešavanja projektnih protoka po
deonicama i distributicionim
elementima sa atestiranom
opremom od strane ovlašćene
ustanove. Nakon završenog
merenja izraditi zapisnik sa
rezultatima

pauš
8.10 UKUPNO INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE-VAZDUŠNI DEO

.

.
.
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R.br

1

KLIMATIZACIJA PROSTORIJA SPLIT SISTEMIMA
Opis

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

ukupno cena bez PDV

Nabavka, montaža i puštanje u rad
inverterske vazdušne toplotne
pumpe u split varijanti za hlađenje
prostora, koja se sastoji od jedne
spoljašnje i jedne unutrašnja zidne
jedinice u kompletu sa daljinskim
upravljačem, cevovodima dužine
2x10m i neophodnom količinom
freona za dopunu
Proizvođač "Daikin'' ili slično
Sistemi klimatizacije SK1 i SK2
Portir i obezbeđenje
Spoljašnja jedinica: RX20JV
Unutrašnja jedinica:FTX20JV
EER:3,6
COP:4,2
Totalni rashladni kapacitet: 2,0 kW
Rashladno sredstvo: R410
Opseg sp.temperatura u
rashaldnom režimu: -10÷46 C
El.priključak:220 V, 1 kW
Sistem klimatizacije SK4 Elektro
soba
Spoljašnja jedinica: RZQG71L8V1

kpl

1

kpl

1

Unutrašnja jedinica:FAQ71C
Totalni rashladni kapacitet: 6,8 kW
EER:3,7
COP:3,7
Rashladno sredstvo: R410
Opseg sp.temperatura u
rashaldnom režimu: -10÷46 C
El.priključak:220 V, 2,5 kW
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2

Nabavka, montaža i puštanje u rad
inverterske vazdušne toplotne
pumpe u split varijanti za hlađenje
prostora, koja se sastoji od jedne
spoljašnje i jedne unutrašnja
kanalske jedinice u kompletu sa
zidnim kontrolerom i cevovodima
dužine 2x25m i neophodnom
količinom freona za dopunu
Proizvođač "Daikin'' ili slično
Sistem klimatizacije SK5
Trafostanica u podrumu
Spoljašnja jedinica:RZQG140LY1
Unutrašnja jedinica:FBQ140C8
Totalni rashladni kapacitet: 13,4 kW
Protok vazduha:2.400/1.680 m3/h

3

4

5

Raspoloživi eksterni napor
ventilatora: 120/50 Pa
Rashladno sredstvo: R410
Opseg sp.temperatura u
rashaldnom režimu: -15÷50 C
El.priključak:220 V, 1 kW
Izrada i montaža vazdušnih kanala
od pocinkovanog lima čija je
debljina u skladu sa DIN 1946 i
SRPS C.B4.081/52 u kompletu sa
svim potrebnim elementima za
spajanje, zaptivanje i premošćenja
metalnih masa. Minimalna kolicina
cinka 275g/m²

kpl

1

kg

160

kg

20

kom

4

Nabavka i montaža atestiranih
fabričkih nosača i oslonaca
ventilacionih kanala izrađenih u
skladu sa EN 12236 od
pocinkovanih čeličnih profila sa
navojnim vezama i podešavanjem
visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično
Nabavka i montaža ventilacione
rešetke izrađene od ekstrudiranog
alumijuma namenjene za dovod
vazduha sa regulatorom protoka,
dva reda usmeravajućih žaluzina i
ugradnim ramom u kompletu sa
materijalom za montažu

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično
Protok vazduha:400 m3/h
Tip: OAH 2-L +UR 425x125
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6

Nabavka i montaža ventilacione
rešetke izrađene od ekstrudiranog
alumijuma namenjene za dovod
vazduha sa regulatorom protoka,
dva reda usmeravajućih žaluzina i
ugradnim ramom u kompletu sa
materijalom za montažu

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično
Protok vazduha:400 m3/h
Tip: OAH 1-L +UR 525x125

kom

4

8.11 UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORIJA SPLIT
SISTEMIMA
.
.
.
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8.13
R.br

1

2

3

INSTALACIJA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE I PRESURIZACIJU
Opis

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža krovnog
ventilatora za odvođenje dima i
toplote u kompletu sa nepovratnom
klapnom, čeličnim postoljem za
montažu ventilatora na ravan krov i
servisnim prekidačem
Proizvođač: ''Sodeca'' ili slično
Maksimalna radna temperatura: 400 C
Potrebno vreme rada pri maksimalnoj temperaturi: 2h
Ventilator za odimljavanje O5 komunikacija u podrumu
Tip: CVT 560-6T
Projektni protok:10.800 m3/h
Potreban napor pri projektnom protoku: 300 Pa
El.priključak:380 V, 2,2 kW
kpl
1
Nabavka i montaža cilindričnog
aksijalnog kanalskog ventilatora za
presurizaciju stepeništa i okna
protivpožarnih liftova u kompletu sa
nepovratnom klapnom za montažu
u vertikalnom položaju, konzolnim
nosačima za montažu ventilatora na
zid, antivibracionim opružnim
stopama i zaštitnom mrežom na
usisu

Proizvođač: ''Sodecca'' ili slično
Ventilator za presurizaciju stepeništa P1, P2
Tip: HCT-71-4T-3/AL
Projektni protok:18.000 m3/h
Potreban napor pri projektnom protoku:200 Pa
El.priključak:380 V, 3,0 kW
kpl
2
Ventilator za presurizaciju liftovskog okna P3, P4
Tip: HCT-56-4T-1/AL
Projektni protok:8.000 m3/h
Potreban napor pri projektnom protoku:80 Pa
El.priključak:380 V, 1kW
kpl
2
Nabavka i montaza kompleta za
održavanje nadpritiska u liftovskom
oknu i stepeništu kontrolu rada
ventilatora koji se sastoji od
mikroprocesorskog kontrolera,
frekfentnog regulatora, presostata i
kablova
Proizvođač: ''Sodecca'' ili slično
Tip:Boxpres kit 2,2 kW 400V za
sisteme P1 i P2
Tip:Boxpres kit 0,75 kW 400V za
sistema P3 i P4

kom

2

kom

2
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5

Nabavka i montaža dimne klapne
pravougaonog preseka sa
elektromotornim pokretačem za
vertikalnu i horizontalnu ugradnju
na mestima prelaska kanala iz
jednog u drugi požarni sektor
Protivpožarnu klapnu sačinjavaju
vatrootporno kućište sa zatvaračem
i pogonskim mehanizmom. Izrađen i
ispitana u skladu sa EN 1366-2 sa
aktuatorom za termoelektrično
otvaranje i opružno zatvaranje sa
dva krajnja prekidača.Kućište
izrađeno od pocinkovanog čeličnog
lima, zatvarač od specijalnog
izolacionog materijala, vratilo od
pocinkovanog ili nerđajućeg čelika,
ležaji od bronze ili nerđajućeg
čelika. U kompletu sa inspekcijom
izvršenom od strane ovlašćene
stručne organizacije.

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

6

Potrebna otpornost prema požaru:
120 minuta
Tip: PPZ- 900x500x350-M230-s dimna klapna
Izrada i montaža vazdušnih kanala
od pocinkovanog lima čija je
debljina u skladu sa DIN 1946 i
SRPS C.B4.081/52 u kompletu sa
svim potrebnim elementima za
spajanje, zaptivanje i premošćenja
metalnih masa. Minimalna kolicina
cinka 275g/m²

7

Izrada i montaža vazdušnih kanala
za odvođenje dima i toplote
izrađenih od crnog čeličnog lima
debljine 2mm u kompletu sa svim
potrebnim elementima za spajanje,
zaptivanje i dielektrično
premošćenje

8

Nabavka i montaža atestiranih
fabričkih nosača i oslonaca
ventilacionih kanala izrađenih u
skladu sa EN 12236 od
pocinkovanih čeličnih profila sa
navojnim vezama i podešavanjem
visine
Proizvođač:''Fischer'' ili slično

kom

1

kg

50

kg

4000

kg

350
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9

Nabavka i montaža ventilacione
rešetke izrađene od ekstrudiranog
alumijuma namenjene za dovod
vazduha sa regulatorom protoka i
jednim redom usmeravajućih
žaluzina u kompletu sa materijalom
za montažu

Proizvođač: ''Klimaoprema'' ili slično

18

Protok vazduha:1.800 m3/h
Tip: OAH 1-L 825 x 325
Nabavka i montaža izolacionog
plašta izrađenog od kamene vune
sa spoljašnjom oblogom od
alumijumske folije otporne na
habanje koja obezbedjuje parnu
branu na spoljašnju stranu
ventilacionih kanala u kompletu sa
svim potrebnim materijalom za
montažu. Hemijski neutralno pod
dejstvom temperature i vlažnosti.
Izolacioni plašt se spaja pomoću
šest spojki po dužnom metru na
gornjoj površini kanala i sa 10 spojki
po dužnom metru na donjoj površini
kanala zajedno sa podloškama. Svi
spojevi i prodori spojki treba da
budu izvedeni sa preklopom širine
10cm upotrebom samolepljive
alumijumske trake. Prirubnice
takođe treba nepropusno izolovati,
kao i završetke kanala i priključke
okruglih kanala.

kom

6

m2

160

m2

3

Proizvođač: ''Isover'' ili slično
Tip: Larock 65 ALS
Nazivna gustina: 32 kg/m3
Klasa otpornosti prema požaru:A1

20

Koeficijent toplotne provodljivosti:
0,04 W/mK
Debljina: 100mm
Nabavka materijala i izrada
atestirane vatrootporne zaštitne
manžetne na prodorima kroz
vatrootporne pregrade koja se
sastoji od ploče od tvrdo presovane
kamene vune i zaštitnog premaza
Proizvođač: "VM protivpožarna
tehnika" ili slično
Gustina ploče:150 kg/m3
Temperatura topljenja:> 1000°C
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21

Probijanje otvora za prolaz
ventilacionih kanala prosečne
dimenzije 80x80 cm u zidu i
međuspratnoj konstrukciji prosečne
debljine 50cm
kom

10

8.13 UKUPNO INSTALACIJA ZA ODVOĐENJE DIMA I
TOPLOTE I PRESURIZACIJU
.
.
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8.14

R.br

7

AUTOMATSKO UPRAVLJANJE
KLIMA KOMORE
Opis

Nabavka i montaža opreme u polju
za klima komoru K5
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Termostat za zaštitu od mraza
Tip: TFL201F601
Opseg temperature: -5÷15 C
Dužina: 6m
Univerzalni termostat u kompletu sa
zaštitnom cevi
Tip: RAK 582.4/3728
Opseg temperature: 15÷95 C
Dužina: 120mm
Štapni senzor temperature, opsega 30-130 C, 455mm
Tip: EGT348F101
Opseg temperature: -30÷130 C
Dužina: 455mm
Diferencijalni prosostat
Tip: DDL103F001
Opseg: 0-300 Pa
Diferencijalni prosostat
Tip: DDLU205F001
Opseg: 0-500 Pa
Regulacioni elektromotorni pokretač
žaluzina
Tip: ASM115F132
Pogonski momenat:10 Nm
Napon: 24V
Senzor kvaliteta vazduha u kanalu
sa poluprovodničkim mernim
elementom i poteciometrom za
podešavanje osetljivosti
Tip: EGQ121F002
Napon: 24V

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

kom

1

kom

2

kom

2

kom

4

kom

2

kom

3

kom

1

kpl

1

ukupno cena bez PDV
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Tip: TFL201F601
Opseg temperature: -5÷15 C
Dužina: 6m
Univerzalni termostat u kompletu sa
zaštitnom cevi
Tip: RAK 582.4/3728
Opseg temperature: 15÷95 C
Dužina: 120mm
Štapni senzor temperature, opsega 30-130 C, 455mm
Tip: EGT348F101
Opseg temperature: -30÷130 C
Dužina: 455mm
Diferencijalni prosostat
Tip: DDL103F001
Opseg: 0-300 Pa
Diferencijalni prosostat
Tip: DDLU205F001
Opseg: 0-500 Pa
Regulacioni elektromotorni pokretač
žaluzina
Tip: ASM115F132
Pogonski momenat:10 Nm
Napon: 24V
18

kom

1

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

kom
kpl

3
1

kom

1

kom

2

kom

1

kom

2

Nabavka i montaža navojnog
kombinovanog regulacionobalansnog ventila nezavisnog od
diferencijalnog pritiska
Proizvođač:''Danfoss'' ili slično
Tip: AB-QM
Opseg protoka: 1.500 - 7.500 lit/h

19

20

DN40 R6/4''
Opseg protoka: 640 - 3.200 lit/h
DN32 R5/4''
Nabavka i montaža
elektromotornog pokretača za
montažu na automatske balansneregulacione ventile nezavisnim
od promena pritiska u sistemu

Proizvođač:''Danfoss'' ili slično
Tip: AME 435 QM
Za ventile dimenzije DN40-DN100
Maksimalni hod : 20 mm
El.priključak: 220V
Nabavka i montaža
elektromotornog
pokretača kombinovanog
regulaciono-balansnog ventila
Proizvođač:''Danfoss'' ili slično
Tip: AMI 140
Za ventile dimenzije DN25-DN32
Minimalni hod : 5,5mm
El.priključak: 220V

UKUPNO
KLIMA
KOMORE
Град
Суботица,
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R.br

1

2

3

4

RASHLADNA INSTALACIJA
Opis

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža prirubničke
trokrake regulacione slavine u
kompletu sa
kontraprirubnicama,
prirubničkim setom i zaptivnim
materijalom
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: MH32F100F200
Koeficijent protoka : 225 m3/h
DN100 PN6
Nabavka i montaža
elektromotornog
pokretača trokrake regulacione
slavine za ON-OFF pogon
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: AR30 W23 F011
Za ventile dimenzije DN100
Obrtni moment: 10 Nm
Stepen zaštite IP54
Vreme okretanja: 120 sec
El.priključak: 220V
Nabavka i montaža uronskog
senzora temperature vode u
kompletu sa zaštitnom čaurom
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: EGT346F101
Merni opseg: -30÷130 C
Dužina: 120mm
Nabavka i montaža senzora
pritiska sa aktivnim izlazom
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: DSU106F001
Merni opseg: 0-10 bar
Maksimalna radna temperatura:
70 C
Izlaz: 0-10V

kom

2

kom

2

kom

4

kom

2

UKUPNO RASHLADNA INSTALACIJA
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R.br

1

2

3

KOTLARNICA
Opis

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža prirubničke
trokrake regulacione slavine u
kompletu sa
kontraprirubnicama,
prirubničkim setom i zaptivnim
materijalom
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: MH32F50F200
Koeficijent protoka : 66 m3/h
DN50 PN6
Tip: MH32F65F200
Koeficijent protoka : 100 m3/h
DN65 PN6
Tip: MH32F80F200
Koeficijent protoka : 150m3/h
DN80 PN6
Nabavka i montaža
elektromotornog
pokretača trokrake regulacione
slavine za trotačkastu regulaciju

kom

1

kom

1

kom

1

Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: ASM115F122
Za ventile dimenzije DN20-DN80
Obrtni moment: 10 Nm
Stepen zaštite IP54
Vreme okretanja: 120 sec
kom
El.priključak: 220V
Nabavka i montaža zapornog leptir
ventila za montažu između prirubnica u
kompletu sa motornim pogonom,
kontraprirubnicama, prirubničkim setom i
zaptivnim materijalom

3

Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: DEF 100 F200
Ugao okretanja : 90°
Stepen curenja : <0,0001% Kvs
Radna temperatura: od -10°C
do 130°C
Koeficijent protoka: kVS=
800m3/h
Motorni pogon: AR30W21F001
Obrtni moment: 15 Nm
Napajanje pogonskog motora:
220V
Stepen zaštite IP55
Vreme otvaranja/zatvaranja: 30
sec
DN100 PN16

kpl

1
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4

5

Nabavka i montaža uronskog
senzora temperature vode u
kompletu sa zaštitnom čaurom
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: EGT346F101
Merni opseg: -30÷130 C
Dužina: 120mm
Nabavka i montaža senzora
pritiska sa aktivnim izlazom
Proizvođač:''Sauter'' ili slično
Tip: DSU106F001
Merni opseg: 0-10 bar
Maksimalna radna temperatura:
70 C
Izlaz: 0-10V

kom

4

kom

1

UKUPNO KOTLARNICA
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R.br

1

2

3

VENTILOKONVEKTORI
Opis

J/m

cena J/m bez PDV

kol.

ukupno cena bez PDV

Nabavka i montaža navojnog
kombinovanog regulacionobalansnog ventila nezavisnog
od diferencijalnog pritiska
Proizvođač:''Danfoss'' ili slično
Tip: AB-QM
Opseg protoka: 340 - 1.700 lit/h
DN25 R1'',
Opseg protoka: 180 - 900 lit/h
DN20 R3/4''
Opseg protoka: 90 - 450 lit/h
DN15 R1/2''
Nabavka i montaža
elektrotermičkog pokretača ko
mbinovanog regulacionobalansnog ventila
Proizvođač:''Danfoss'' ili slično
Za ventile dimenzije DN15-DN20
Tip: TWA-Z
NC - normalno zatvoren
Minimalni hod : 2,8mm
El.priključak: 220V
Nabavka i montaža
elektromotornog
pokretača kombinovanog
regulaciono-balansnog ventila
Proizvođač:''Danfoss'' ili slično
Tip: ABN A5
Za ventile dimenzije DN25
Minimalni hod : 5,5mm
El.priključak: 220V

kom

4

kom

3

kom

27

kom

30

kom

4

UKUPNO VENTILOKONVEKTORI

REKAPITULACIJA
UKUPNO KLIMA KOMORE
UKUPNO RASHLADNA INSTALACIJA
UKUPNO KOTLARNICA
UKUPNO VENTILOKONVEKTORI
8.14 UKUPNO AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

.

.
.
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8.15

PRIPREMNO-ZAVRSNI RADOVI

NAPOMENE:
Izvođač radova ima obavezu da prilikom izrade ponude stekne celokupan uvid u radove uvidom u projektnu
dokumentaciju, kako kasnije ne bi došlo do nepredviđenih naknadnih radova.
Izvođač radova ima obavezu da uoči i ukaže na bilo kakve eventualne propuste u projektnoj dokumentaciji, kao i na
bilo kakve izmene koje na gradilištu nastanu u toku izvođenja radova, a koje stvaraju potrebu za određenim izmenama
na instalacijama.
U slučaju da postoje netačnosti u projektnoj dokumentaciji ili predmeru ili teškoće u realizaciji projekta izvođač je
uočene probleme dužan odmah predočiti nadzornom organu ili projektantu, jer će u suprotnom izmene pasti na njegov
teret
Povezivanje svih uređaja predviđenih ovim projektom energetskim i signalnim kablovima sa izvorom električnog
napajanja i komandnim ormanima su obeveza izvođača elektro radova.
Za svaku izmenu projekta je potrebno obezbediti saglasnost projektanta.
Izvođač radova obezbeđuje kompletnu logistiku na gradilištu, koja uključuje, ali se ne ograničava samo na kancelariju,
magacine, toalet i priključke vode i električne energije, pri čemu je potrebno obratiti posebnu pažnju na mere zaštite na
radu.
Izvođač je obavezan da obezbedi probni rad svih instalacija pod punim opterećenjem u trajanju od najmanje 24 sata
dnevno u trajanju od 4 nedelje, tokom kojeg perioda treba da budu izvršena sva finalna podešavanja i balansiranja,
kao i obuka osoblje korisnika.Svi troškovi energije tokom ovog perioda (prirodni gas, električna energija, voda, gorivo,
sredstva za podmazivanje i sl.) će biti deo ugovora. Nakon probnog rada sve delove koji su bili izloženi trošenju i
habanju (na primer filteri) je potrebno zameniti, a sve hvatače nečistoće očistiti.

R.br

Opis

J/m

1

Hladna proba instalacija prema
tehničkim uslovima

2

Merenje emitovane buke prilikom
rada opreme

3

Topla proba instalacija sa
regulisanjem svih projektnih
parametara i balansiranjem ventila
atestiranom mernom opremom uz
izradu zapisnika koji se predaju
investitoru

4

Puštanje u rad i probni rad
instalacije tokom kojeg je
neophodno obezbediti stalno
prisustvo obučenog osoblja i
praćenje rada instalacije

5

Izrada i isporuka projekta izvedenog
objekta u tri primerka i atestnotehničke dokumentacije za tehnički
pregled

6

Izrada i postavljanje plastificiranih
hidrauličkih šema instalacija u
kotlarnici

kol.

cena J/m bez PDV

ukupno cena bez PDV

pauš

pauš

pauš

pauš

pauš

pauš
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7

Izrada uputstava za rukovanje i
održavanje u tri primerka

8

Obuka korisnika za rukovanje
instalacijama

9

Primopredaja izvedenih instalacija

10

Eventualni nepredviđeni radovi

pauš

pauš

pauš
pauš

8.15 UKUPNO PRIPREMNO-ZAVRSNI RADOVI

ZBIRNA REKAPITULACIJA
8.1 UKUPNO PRIKLJUČNI GASOVOD
8.2 UKUPNO MERNO-REGULACIONA STANICA ZA
PRIRODNI GAS
8.3 UKUPNO UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA
8.4 UKUPNO TOPLOVODNA KOTLARNICA
8.5 UKUPNO TOPLOVODNA INSTALACIJA GREJAČA
KLIMA KOMORA
8.6 UKUPNO RADIJATORSKA INSTALACIJA
8.7 UKUPNO RASHLADNA INSTALACIJA
8.8 UKUPNO TOPLOVODNA INSTALACIJA
HLADNJAKA KLIMA KOMORA
8.9 UKUPNO INSTALACIJA VENTILATORSKIH
KONVEKTORA (FAN-COIL)
8.10 UKUPNO INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE-VAZDUŠNI DEO
8.11 UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORIJA SPLIT
SISTEMIMA
8.13 UKUPNO INSTALACIJA ZA ODVOĐENJE DIMA I
TOPLOTE I PRESURIZACIJU
8.14 UKUPNO AUTOMATSKO UPRAVLJANJE
8.15 UKUPNO PRIPREMNO-ZAVRSNI RADOVI
UKUPNO
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PREDMER RADOVA
NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE – NEPSZINHAZ
ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE POZORIŠTA U SUBOTICI
REKAPITULACIJA

ukupno bez pdv

ukupno sa pdv

ARHITEKTONSKO- GRAĐEVINSKI DEO
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE - vodovod i kanalizacija
STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA RASPRŠENOM
VODOM
STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA GASOM
ELEKTRO INSTALACIJE
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

UKUPNO
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PREDMER RADOVA DEO I i DEO II
NARODNO POZORIŠTE – NARODNO KAZALIŠTE – NEPSZINHAZ
ADAPTACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE POZORIŠTA U SUBOTICI
REKAPITULACIJA

ukupno bez pdv

ukupno sa pdv

DEO I
DEO II

UKUPNO DEO I i DEO II

_____________________
datum

_____________________
Ponuđač

_____________________
mesto
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