
 

Општина Пећинци, конкурсна документавија за јавну набавку – Извођење радова на изградњи 
постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној 

зони у насељу Шимановци 

 

   

Страна 5 од 63 

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

На основу члана 31.став1. тачка1), члана 32.,члана  52. и члана 53., Закона о 
јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12) општина Пећинци упућује позив за 
подношење понуда за јавну набавку  број 404-51/2013-I, у складу са претходним 
обавештењем који је општина Пећинци објавила дана 10.04.2013.године у „Сл. 
гласнику РС“ бр. 33/2013, позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у 
Упутству понуђачима како да сачине понуду, које је саставни део конкурсне 
документације. 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са  позивом за 
подношење понуда и конкурсном документацијом и морају да испуњавају све 
услове за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у поменутој 
документацији. 
 

 
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Наручилац је општина Пећинци, Ул. Слободана Бајића бр. 5, 22410 Пећинци 
Интернет страница нарушиоца: www.pecinci.org 
 
 

1.2.ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Јавна набавка број 404-51/2013-I : Извођење радова на изградњи постројења за 
пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у зони  у  
насељу Шимановци, (у даљем тексту: јавна набавка) се спроводи у отвореном 
поступку. 

 
 
1.3.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је извођење радова, односно: Извођење радова на 
изградњи постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са 
приступним путем у радној зони у насељу Шимановци. 
Податак из општег речника набавке: 45252000 
Обим и врста радова ближе су објашњени у техничкој документацији: предмер и 
предрачун радова, која је саставни део конкурсне документације. 
У случају да се, по окончању поступка јавне набавке, јави потреба за извођењем 
додатних  радова који нису били укључени у првобитни уговор а који су због 
непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној 
набавци,под условом да се такви радови не могу раздвојити у техничком или 
економском погледу од првобитног уговора и  под условом да се уговор закључи са 
првобитним извођачем , да укупна вредност свих додатних радова није већа од 
10% од укупне првобитне вредности уговора и да од дана закључења првог 
уговора није прошло више од две године, Наручилац може спровести преговарачки 
поступак без објављивања  позива за подношење понуда, уз обавезу наручиоца да 
пре покретања преговарачког поступка захтева мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка од Управе за ЈН. 
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Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета општине Пећинци, у 
периоду од три године (2013 – 2015), на основу Закључка Владе РС . 
 
1.4.АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ АДРЕСА 
 
Адреса на којој се блaговремено могу добити  исправни подаци о пореским 
обавезама, заштити животне средине , заштити при запошљавању условима рада 
и сл. је Општина Пећинци, Ул. Слободана Бајића бр. 5, 22410 Пећинци 
Интернет страница наручиоца : www.pecinci.org 

1.5.ПРИПРЕМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Понуде се припремају и подносе у складу са  позивом за подношење понуда  
објављеним  на Порталу ЈН, интернет адреси наручиоца и Порталу  „Сл.гласник 
РС“ и конкурсном документацијом. Конкурсна документација у поглављима садржи 
упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање 
испуњености обавезних услова за учешће у поступку. 
Конкурсна документација се преузимa   са  интернет стране наручиоца и лично на 
адреси наручиоца: Општина Пећинци, Ул. Слободана Бајића бр. 5, сваког радног 
дана у времену од 10-14,30 часова, до задњег дана рока за подношење понуда.                 
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, 
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан 
да заинтересованом лицу у року од три                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
дана од дана пријема захтева пошаље одговор у писаном облику и да истовремено 
ту информацију објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 Понуђачи се могу уверити у све услове за извођење радова који су предмет јавне 
набавке, техничку документацију и стећи комплетан увид ради давања 
одговарајуће понуде  10-ог дана у 10 сати, рачунајући од дана објављивања  
позива за подношење понуда на Порталу ЈН на локацији на којој ће се радови и 
изводити. Особа за контакт Биљана Милошевић у периоду 10 до 14 сати. 
Уколико се одређени дан за обилазак падне у нерадни дан, обилазак ће се 
извршити првог следећег радног дана у 10 часова. 

1.6.  ПРАВО  УЧЕШЋА  
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним 
набавкама(„Сл.гласник РС“ број 124/12) и чланом 76.ЗЈН - додатни услови  које је 
наручилац одредио у конкурсној документацији. 

 Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 
доказује документима из члана 77. Закона о јавним набавкама, који могу бити у 
неовереним фотокопијама, а у свему у складу са конкурсном документацијом. 
Изабрани понуђач ће у року који одреди Наручилац, а не дуже од пет дана од дана 
пријема писменог позива Наручиоца доставити оригинал или оверену копију доказа 
о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Понуду може поднети: 
- понуђач који наступа самостално, 
-  понуђач који наступа са подизвођачима 
-  група понуђача која подноси заједничку понуду. 
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1.7. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији , затворене на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,са 
назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  404-51/2013-I „Извођење радова на 
изградњи постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са 
приступним путем у радној зони у насељу Шимановци“ (НЕ ОТВАРАТИ). 
                                    
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 
од 7,30 до 15,30 сати, на адресу: Општина Пећинци, ул. Слободана Бајића бр.5, 
22410 Пећинци. 
Крајњи рок за достављање понуда је двадесет други (22.) дан од дана 
објављивања  позива за подношење понуда на Порталу ЈН и то до 10 часова. 
Уколико крајњи рок падне на нерадни дан, крајњи рок за подношење понуда се 
помера на први наредни радни дан и то до 12 часова. 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 
поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено. 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 
потписана од стране одговорног лица понуђача. 
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени 
на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, 
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему 
у складу са упутством из конкурсне документације.  
 

1.8. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ 
ПУНОМОЋЈА 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда 
у 12,30 часова у  општинској управи општине Пећинци, у малој сали на првом 
спрату, уз присуство овлашћених представника понуђача.  
Уколико дан за јавно отварање падне у нерадан дан, јавно отварање понуда 
извршиће се првог наредног радног дана у  12,30 часова.  
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за 
јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 

1.9.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ 
ПОНУДЕ  
 

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 25 (двадест пет) дана од 
дана отварања понуда.  
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1.10.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, и то: 

1. Цена: Понуђена цена, максимални број пондера: 65 (финансијка оцена сваке 

понуде врши се тако што се понуда са најнижом понуђеном ценом вреднује са 

максималним бројем пондерапредвиђених за критеријум „понуђена цена“). 

Остале понуде добијају број пондера тако што се најнижа понуђена цена подели 

са ценом понуђача чија се понуда пондерише и помножи са макцималним бројем 

пондера предвиђених за овај критеријум. Пондерише се цена без ПДВа, број 

пондера израчунава се на другу децималу. 

2. Техничка опремљеност: максимални број пондера 20 (уколико понуђач има 

макар и једну ставку наведену у техничкој опремљености која је у закупу или 

лизингу, односно која по саобраћајној дозволи није у његовом власништву, 

приликом пондерисања понуде добија 10 пондера. Уколико је техничка 

опремљеност, односно све потребне машине и друго у власништву 

понуђача, понуђач добија 20 пондера). 

3. Рок извођења радова: максимални број пондера: 15 (до 6 месеци од дана 

увођења у посао: 15 пондера, од шест месеци и један дан до девет месеци 

од увођења у посао: 10 пондера, од девет месеци и један дан од дана 

увођења у посао и више: 5 пондера). 

 
Рок за извођење радова не сме бити дужи  од једне године. Понуда у којој је 

назначено супротно одбиће се као неисправна. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ  
       САСТАВЉЕНА 

 
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на 

српском језику. Поступак се води на српском језику.  

 
2.2.ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ И НАЧИН  
       ПАКОВАЊА ПОНУДЕ 
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији , затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.са 
назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 404-51/2013- I : Извођење радова на 
изградњи постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са 
приступним путем у радној зони  у  насељу Шимановци  (НЕ ОТВАРАТИ). 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне понуде, 
резултираће одбијањем тих понуда, као неисправних. 
                                   Обавезно је : 
                    -да се сви тражени докази поднесу у  фасциклама (регистраторима)  а 
по редоследу датом у обрасцу за oцену испуњености услова понуђача и члана 
групе понуђача (образац 1 и по потреби 1а) који је саставни део документације. 
Испред сваког документа, треба да стоји преградни папир, на коме је написан 
назив поднетог документа, тј. траженог доказа.   
                   -да сви документи поднети у понуди буду повезани траком 
(јемствеником) у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати 
,одстрањивати или замењивати појединачни листови ,односно прилози а да се 
видно не оштете листови односно печат. 
                    -да су фасцикле тако спаковане  да омогућавају потпуни преглед 
документације чак и ако се документ  састоји од више листова(омогућено листање) 
                     У случају да документација није поднета на тражени начин, 
понуда неће бити разматрана и биће враћена понуђачу. 
 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 
од 7,30 до 15,30 сати, на адресу: општина Пећинци, ул. Слободана Бајића бр.5, 
22410 Пећинци. 
Крајњи рок за достављање понуда је двадесет и други дан од дана објављивања  
позива за подношење понуда на Порталу ЈН и то до 10 часова. 
Уколико крајњи рок падне на нерадни дан, крајњи рок за подношење понуда се 
помера на први наредни радни дан и то до 10 часова. 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 
поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 
неблаговремено. 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 
потписана од стране одговорног лица понуђача. 
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Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени 
на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, 
недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему 
у складу са упутством из конкурсне документације.  

 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове   своју 
понуду писаним путем, уз јасно образложење да ли се ради о измени, допуни или 
опозиву понуде. 
 

Понуду може поднети: 
- понуђач који наступа самостално, 
-  понуђач који наступа са подизвођачима 
-  група понуђача која подноси заједничку понуду. 
 

                      Понуђач који наступа са подизвођачима,  дужан је да  у понуди 
наведе да наступа са подизвођачем и проценат укупне вредности набавке коју ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача као и да за подизвођаче достави 
доказе о испуњености услова из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама а доказ о 
испуњености услова из члана 75.став1. тачка 5)за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 

   Остале услове из члана 76.ЗЈН прописане конкурсном документацијом, понуђач и 
подизвођачи испуњавају кумулативно. 
                   Када понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН  а 
остале услове испуњавају заједно а услов из члана 75. став1. тачка 5) дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршавање дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. 
                    Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који 
мора да садржи све елементе прописане чланом 81. став 4. тачка 1) до 6). ЗЈН. 
                    Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне 
понуде, резултираће одбијањем тих понуда, као неисправних. 

         Доказе о испуњености услова доставити уз понуду. 
 
2.3 ЦЕНА 
 Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а и мора   
 бити фиксна. 
 Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално  
 изражена цена има предност. 

2.4.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  
 
Аванс до 25% вредности понуде, и по испостављеним  привременим ситуацијама и 
окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора у 
року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. Окончана ситуација мора 
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износити минимум 10% од уговорене вредности. Минимални гарантни рок за 
изведене радове је две године. 
Код избора  понуђача за доделу уговора,  при једнаком броју пондера, предност 
има понуђач  који потражује мањи проценат аванса. 
 

2.5. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави : 
 
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ од 5% од понуђене 
цене. 
 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:  
 
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор 
о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем)  
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави 
банкарске гаранције у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор може 
раскинути, а Наручилац може да потпише уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
 
2. Оригинална писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција, 
које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:  
 
a) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања, у висини траженог аванса и са роком важења најкраће до 
правдања аванса  
 b) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 
најкраће 30  дана  дуже од уговореног рока за завршетак радова, односно у износу 
15% у случају да понуђач поседује негативне референце.  
c) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и 
са роком важења најкраће 30  дана дужим од уговореног гарантног рока  
 
Напомена: износи морају бити изражени  нумерички при чему узимати у 
обзир укупну вредност понуде изражену у динарима са ПДВ-ом. 
 
 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро 
извршење посла достави Наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења 
уговора, или до дана испостављања авансне ситуације. Банкарска 
гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се 
наручиоцу  у тренутку примопредаје радова. 
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2.6. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  
 

Наручилац је дужан да: 
 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди;  
3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете 
понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно 
пријава.  
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим. 
 
2.7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
 

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране 
понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 
објави на Порталу ЈН и својој интернет страници.  
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 
2.8. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене и допуне објави на 
Порталу јавних набавки на својој интернет страници. Све измене, објављене на на 
напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део 
конкурсне документације. 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца осам 
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да 
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. 

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења или допуњује 
конкурсну документацију. 

 
2.9. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ  
 

 У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду,   писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Уколико се 
измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском 
износу, а не у процентима.  
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде   понуде биће 
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или 
“Повлачење понуде”  или “Опозив понуде”  за ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 404-51/2013-I 
„Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање употребљених и 
отпадних вода са приступним путем у радној зони  у  насељу Шимановци“.  
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Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење. 
 
 
2.10.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена, 
као неисправна. 
 
2.11.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА  
       ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази 
могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року који одреди 
Наручилац а не дуже од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова .  
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понудаа може вршити и контролу код 
понуђача односно његовог подизвођача.  
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.  
 
Понуђач је у обавези да при састављању своје понуде поштује обавезе које 
призилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, 
заштити животне средиине као и да је ималац права интелектуалне својине. 
 
Накнаду за коришћење патената , као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
2.12.ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, и гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страници уз обавезу понуђача да у понуди наведе интернет страницу на којој су 
тражени подаци ( докази) јавно доступни. 

 
2.13.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  а предаје наручиоцу 
непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току 
целог поступка Јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату 
прописане таксе на рачун број: 840-742221843-57 у складу са чланом 156 
ЗЈН(„Сл.гласник РС“ бр.124/12). 

Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина  позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 
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примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке Наручиоца  о додели уговора, одлуке о закључењу 
оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави 
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет  дана од дана 
пријема одлуке.  

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 понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији .  

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у 
поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки  најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 

Захтев за заштиту права мора бити поднет у складу са чланом 149. и чланом 151 
ЗЈН. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.14.РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен  у року од осам дана од истека 
рока за подношење захтева за заштиту права.  
У случају да понуђач  коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи 
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 
 

2.15. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  
 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 
узимајући као релевантну цену по јединици мере. 
 Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 

 Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ 
изражен словима сматраће се тачним;  

 

 Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће 
се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.  

 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 
 



 

Општина Пећинци, конкурсна документавија за јавну набавку – Извођење радова на изградњи 
постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној 

зони у насељу Шимановци 

 

   

Страна 15 од 63 

 

2.16. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за избор најповољније понуде из члана 108. Закона о јавним набавкама.  
 
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. 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави 
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке, а у року од пет дана од 
дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о 
обустави поступка јавне набавке на начин прописан ЗЈН. 
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове 
припремања понуде из члана 88. став3.ЗЈН. 
 

2.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

 Особа за контакт је Биљана Милошевић, е-пошта biljana.djakovic@pecinci.org , 
телефон 022/400-721, 0648983625,  сваког радног дана у периоду од 10 до 14 
часова. 
 
2.18.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, и то: 

1. Цена: Понуђена цена, максимални број пондера: 65 (финансијка оцена сваке 

понуде врши се тако што се понуда са најнижом понуђеном ценом вреднује са 

максималним бројем пондерапредвиђених за критеријум „понуђена цена“). 

Остале понуде добијају број пондера тако што се најнижа понуђена цена подели 

са ценом понуђача чија се понуда пондерише и помножи са макцималним бројем 

пондера предвиђених за овај критеријум. Пондерише се цена без ПДВа, број 

пондера израчунава се на другу децималу. 

2. Техничка опремљеност: максимални број пондера 20 (уколико понуђач има 

макар и једну ставку наведену у техничкој опремљености која је у закупу или 

лизингу, односно која по саобраћајној дозволи није у његовом власништву, 

приликом пондерисања понуде добија 10 пондера. Уколико је техничка 

опремљеност, односно све потребне машине и друго у власништву 

понуђача, понуђач добија 20 пондера). 

3. Рок извођења радова: максимални број пондера: 15 (до 6 месеци од дана 

увођења у посао: 15 пондера, од шест месеци и један дан до девет месеци 

од увођења у посао: 10 пондера, од девет месеци и један дан од дана 

увођења у посао и више: 5 пондера). 

 
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати 
понуду понуђача који је  захтевао мањи проценат аванса. 

mailto:biljana.djakovic@pecinci.org
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2.19.  РОК ЗА ЗАВРШЕТАК УГОВОРЕНИХ РАДОВА 

Рок за извођење радова не може бити дужи од једне године од дана 
увођења извођача у посао од стране надзорног органа наручиоца. 

Понуда у којој је понуђен дужи рок од горе наведеног, сматраће се неисправном. 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, тражен конкурсном 
документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци и прилози из 
конкурсне документације, и то: сви докази (прилози) сви обрасци ДОКАЗИ 
(ПРИЛОЗИ)  
 
1. Извода из регистра надлежног органа - извод из Агенције за привредне регистре 
односно надлежног Привредног суда –( важи и за предузетнике као 
понуђаче)ПРИЛОГ БР.1;  
 
2. Извод из казнене евиденције , односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе МУП да он и његов законски заступникније осуђиван за неко од 
кривичноих дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; важи и за 
предузетнике као понуђаче (докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда) ПРИЛОГ БР.2 
3. Потврда Привредног  и Прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности или Потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је, као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности; за предузетнике само потврда прекршајног 
суда(доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, 
односно слања позива) ПРИЛОГ БР. 3  
4. Уверење  - Пореске управе Министарства финансија и привреде  да је измирио 
доспеле порезе и доприносе  и уверење надлежне  јединице локалне самоуправе  
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; важи и за 
предузетнике као понуђаче (доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда)– ПРИЛОГ БР. 4  
 
5. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности тј. важеће лиценце 
И073Г3, И073М2 и И131Г2, издате после 11.09.2009. године од стране надлежног 
Министарства, ( важи и за предузетнике као понуђаче)- ПРИЛОГ БР. 5  
 
 
За физичка лица као понуђаче:  

1. Извод из казнене евиденције , односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; (доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда) , 

2. Потврда  Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова; 

3. Уверење  - Пореске управе Министарства финансија и привреде  да је 
измирио доспеле порезе и доприносе  и уверење надлежне  јединице 
локалне самоуправе  да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
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јавних прихода (доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда) 

4. Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности тј. важеће лиценце 
И073Г3, И073М2 и И131Г2, издате после 11.09.2009. године од стране 
надлежног Министарства, ( важи и за предузетнике као понуђаче) 

 
 
 
6.1.Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа (Агенција за привредне 
регистре), којим се доказује да је понуђач, за претходне три обрачунске 
године(2010,2011 и 2012), остварио укупан приход који не може бити мањи од 
3.500.000.000, 00 дин, потврда са бројем неликвидних дана за последњих 6 месеци 
до дана објављивања позива коју издаје НБС одељење Крагујевац. 
За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства 
биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак 
грађана на приход од самосталних делатности и потврда пословне банке о 
оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну, која не сме бити 
старија од шест месеци до дана отварања понуда.  
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања 
(паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на 
пословном – текућем рачуну. - ПРИЛОГ БР. 6.1. 
 
6.2. Списак изведених радова на пословима изградње и реконструкције спољних 
инсталација водовода, канализације и гаса са пратећим објектима, и изградње и 
реконструкције саобраћајница, у укупном износу (са ПДВом) који не може бити 
мањи од 1.500.000.000,00 дин.  у претходних пет година (2008, 2009, 2010, 2011, 
2012), уз потврде издате и потписане од стране наручиоца, ПРИЛОГ БР. 6.2. 
 
6.3.Важећи сертификати стандарда ISO 9001,  ISO 14001 i OHSAS 18001, или 
њихови еквиваленти. ПРИЛОГ БР. 6.3. 
 
7. Финансијско обезбеђење  и то: 
-за озбиљност понуде – банкарска гаранција за озбиљност понуде,  на износ 5% од 
вредности понуде.– ПРИЛОГ БР. 7;  
- a) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса и са роком важења најкраће 
до правдања аванса– ПРИЛОГ БР. 7а;  
б) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важности 
најкраће 30 дана  дуже од уговореног рока за завршетак радова -ПРИЛОГ БР. 7б;  
в) Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање недостатака у гарантном року  у износу од 10% од вредности уговора и 
са роком важења најкраће 30 дана дужим од уговореног гарантног рока - ПРИЛОГ 
БР. 7в;  
 
8.  КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ, КЉУЧНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ И ПОСЕБНИ 
УСЛОВИ: 
1. УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА: 70 
2. БРОЈ ИНЖЕЊЕРА СА ЛИЦЕНЦОМ: 7 
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ДОКАЗ: 
ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен  позив за 
подношење понуда  којим понуђач доказује да располаже са минимум 70 
(седамдесет) запослених радника од којих 7 (седам) запослених радника морају 
бити дипломирани инжeњери са лиценцама: 410,413,414,415,432,450,471. 
 
 За стално запослене инжењере понуђач мора доставити доказ којим на несумњив 
начин доказује да су исти запослени код понуђача и да поседују звање 
дипломираног  инжињера (фотокопија М3А обрасца, лиценце и потврде ИКС-а,). 
ППОД образац мора бити оверен од стране Пореске управе (фотокопија). 
 
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 
понуђача кумулативно.- ПРИЛОГ БР. 8;  
 
9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
И073Г3 – Извођење радова на хидрозехничким објектима 
И073М2 – Извођење машинских инсталација на објектима водоснабдевања и 
индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетиге 
И131Г2 – Извођење радова на саобраћајницама за државне путеве првог и другог 
реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе 
ДОКАЗ:Решење надлежног органа о испуњености услова за извођење радова који 
су предмет јавне набавке, односно лиценце И073Г3, И073М2 и И131Г2-ПРИЛОГ 
БР. 9; 
 
10. Технички капацитет 
 
Тражена техничка опрема мора бити носивости прилагођене за врсту и количину 
радова предвиђених предмером и предрачуном. 
8 КАМИОНА КИПЕРА НОСИВОСТИ МИНИМУМ 15 ТОНА 
5 БАГЕРА (НЕ КОМБИНОВАНА МАШИНА) МИНИМУМ 115 КW 
1 ГРЕЈДЕР 
6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ МИНИМУМ 8 ТОНА 
6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ ПРЕКО 8 ТОНА 
1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 1,5 – 3 М 
1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 2,5 – 5,5 М 
3 УТОВАРИВАЧА 
2 КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ (БАГЕР УТОВАРИВАЧ) 
2 КОМПРЕСОРА 
2 АУТОДИЗАЛИЦЕ 
7 АУТОМИКСЕРА 
1 МОБИЛНА БЕТОНСКА БАЗА МИНИМУМ 60м3/h 
2 МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН – ДОХВАТ МИН. 36 м' 
2 ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ 
1 АГРЕГАТ МИНИМУМ 200 КW 
2 ВИБРОНАБИЈАЧА 
1 ОПРЕМА ЗА РАЗУПИРАЊЕ РОВА МИНИМУМ 800 м² 
1 РАМОВСКА СКЕЛА МИНИМУМ 1000 м² 
1 МОБИЛНА АСФАЛТНА БАЗА КАПАЦИТЕТА 80 Т /ЧАС 
1 СРЕДСТВО ЗА ОБАРАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА – ИГЛОФИЛТЕРИ 
2 КРАНА 
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Фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2012. године уз обавезно 
обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. 
Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о 
набавци опреме која је набављена у текућој години, уз достављање рачуна и 
отпремнице добављача, односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу, у ком 
случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о набавци опреме 
односно фотокопије уговора о закупу или лизингу, достави и фотокопију пописне 
листе субјекта у чијем власништу се наведена опрема налази, уз обавезно 
обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом – 
ПРИЛОГ БР. 10  
Уколико опрема не буде обележена маркером, понуда ће се сматрати 
неисправном. 
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 
понуђача кумулативно.  
 
 
11. За моторна возила достављају се фотокопије саобраћајних дозвола важећих на 
дан отварања понуда у складу са Законом о саобраћају, везано за регистрацију 
возила. Понуђач је у обавези да фотокопију саобраћајне дозвола достави и за 
опрему коју је прибавио путем уговора о набавци опреме, уговора о закупу или 
лизинг – ПРИЛОГ БР. 11  
 
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 
понуђача кумулативно.  
 
 
12. Динамички план извршења предметне јавне набавке– ПРИЛОГ БР. 12 
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ОБРАСЦИ  

1.  Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача – 
     ОБРАЗАЦ 1. 
 
2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача – ОБРАЗАЦ 1а.  
 
 
3. Општи подаци о понуђачу – ОБРАЗАЦ 2  
 
 
4. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ 3а  
 
 
5. Изјава о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ 3б  
 
 
6. Општи подаци о подизвођачу – ОБРАЗАЦ 4  
 
 
7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ 5  
 
 
8. Општи подаци о члану групе понуђача – ОБРАЗАЦ 6  
 
 
9. Изјава понуђача да је обишао предметну локацију – ОБРАЗАЦ 7  
 
Изјаву понуђача да је обишао предметну локацију – Образац 7 потписује понуђач и 
за подизвођаче уколико наступа са подизвођачем. Уколико понуду подноси група 
понуђача Изјаву понуђача да је обишао предметну локацију – Образац 7 потписује 
овлашћени члан групе понуђача.  
 
10. Изјава понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за 
извођење радова у предметној јавној набавци - ОБРАЗАЦ 8  
 
 
11. Списак изведених радова на пословима изградње и реконструкције спољних 
инсталација водовода, канализације и гаса са пратећим објектима, и изградње и 
реконструкције саобраћајница, са подацима о наручиоцу, датуму, врсти радова и 
укупном износу изведених радова, уз потврду издату и потписану од стране сваког 
наведеног наручиоца, у укупном износу (са ПДВом) који не може бити мањи од 
1.500.000.000,00 дин. у претходних пет година (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).  
Обавезно је приложити копију уговора и окончане ситуације.– ОБРАЗАЦ БР. 9  
 
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и 
материјалном одговорношћу. За наведене радове у поменутом списку доставити 
Потврде наручилаца  (образац Потврде из конкурсне документације копирати у 
потребном броју примерака).  
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12. Потврде о реализацији закључених уговора – ОБРАЗАЦ 10  
 
13. Изјава о поседовању техничке опреме тражене конкурсном документацијом – 
ОБРАЗАЦ 11  
 
14. Модел уговора – понуђач је дужан да попуни модел уговора, стави печат и 
потпис, на сваку страну ,чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. У 
случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом уговора 
врши понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача, 
док су остали чланови групе понуђача дужни да модел уговора овере печатом 
чиме потврђују да прихватају све елементе уговора – ОБРАЗАЦ 12  
 
15. Образац понуде – ОБРАЗАЦ 13  
 
Уколико понуду подноси група понуђача Образац понуде потписује само 
овлашћени члан групе понуђача. У случају ангажовања подизвођача Образац 
понуде потписује понуђач.  
 
16. Изјава понуђача о независној понуди - ОБРАЗАЦ 14  
 
17. Изјава понуђача о трошковима припремања понуде- ОБРАЗАЦ 15 
 
18. Изјава понуђача о поштовању обавеза –ОБРАЗАЦ 16 
 
19.Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конк.док.- ОБРАЗАЦ 17 
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да 
потпише и овери. 

 
Понуда се мора налазити у затвореној коверти – омоту, са назнаком „Понуда за 
јавну набавку бр. 404-51/2013-I – „Извођење радова на изградњи постројења за 
пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној зони  
у  насељу Шимановци“ (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте 
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
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2.20.ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА  
       ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

 
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. Докази 
могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року који одреди 
Наручилац а не дуже од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из 
члана 75. Закона о јавним набавкама.  
 
Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. 
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у 
потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.  
 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.  
 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да 
потпише и овери.  
 
Понуђач мора све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити 
читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране 
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном 
документацијом.  
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  
 
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 
овери печатом и потпише.  
 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац 
мора бити оверен и потписан од стране понуђача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и 
потписан од стране овлашћеног члана-представника групе понуђача.  
 
Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака  и то: - 
уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - Образац за оцену 
испуњености услова подизвођача (Образац бр.1а), Општи подаци о подизвођачу 
(Образац бр.4) копирати у потребном броју примерака - Уколико понуду подноси 
група понуђача - Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе 
понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр.6), 
Списак изведених радова (Образац бр. 9) и Потврде о реализацији закључених 
уговора (Образац бр. 10) копирати у потребном броју примерака.  
 
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел 
уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе 
уговора.  
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Овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом 
и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали 
чланови групе понуђача дужни да модел уговора овере печатом, чиме потврђују да 
прихватају све елементе уговора. 
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3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 
 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. 
 
Понуђач је дужан да, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне 
документације, осим образаца који су у конкретном случају непримењиви које 
није у обавези да потпише и овери. На сваком обрасцу конкурсне документације је 
наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише. Одређене обрасце је 
потребно копирати у потребном броју примерака и то: 
 - уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - Образац за 
оцену испуњености услова подизвођача (Образац бр.1а), Општи подаци о 
подизвођачу (Образац бр.4) копирати у потребном броју примерака  
- Уколико понуду подноси група понуђача - Образац за оцену испуњености услова 
понуђача и члана групе понуђача (Образац бр.1), Општи подаци о члану групе 
понуђача (Образац бр.6), Списак изведених радова (Образац бр. 9) и Потврде о 
реализацији закључених уговора (Образац бр. 10) копирати у потребном броју 
примерака.  
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел 
уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе 
уговора.  
Овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни модел уговора, овери печатом 
и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали 
чланови групе понуђача дужни да модел уговора овере печатом, чиме потврђују да 
прихватају све елементе уговора. 
 
 

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним 
набавкама и додатних услова из члана 76.ЗЈН. Испуњеност услова из члана 75. и 
члана 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима из члана 77. 
Закона о јавним набавкама који могу биту у неовереним фотокопијама а у свему у 
складу са конкурсном документацијом. Изабрани понуђач ће у року који одреди 
наручилац, а не дуже од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца 
доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. 
Закона о јавним набавкама. 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који 
наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.  

                      Понуђач који наступа са подизвођачима,  дужан је да  у понуди 
наведе да наступа са подизвођачем и проценат укупне вредности набавке коју ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача као и да за подизвођаче достави 
доказе о испуњености услова из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама а доказ о 
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испуњености услова из члана 75.став1. тачка 5) за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 

   Остале услове из члана 76.ЗЈН прописане конкурсном документацијом, понуђач и 
подизвођачи испуњавају кумулативно. 
                   Када понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН  а 
остале услове испуњавају заједно а услов из члана 75. став1. тачка 5) дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено извршавање дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. 
                    Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезујуна извршење јавне набавке и који мора да 
садржи све елементе прописане чланом 81. став 4. тачка 1) до 6). ЗЈН. 
                    Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Учешће у више од једне 
понуде, резултираће одбијањем тих понуда, као неисправних. 

         Доказе о испуњености услова доставити уз понуду. 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. Право на учешће у поступку 
јавне набавке има понуђач ако: 

 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да он и његов законити  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 
проимања или давања мита, кривично дело преваре 

3) да му није није изречена мера забране обављања делатности која је на 
снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 

5) да има важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, тј. важеће лиценце И073Г3, И073М2 и И131Г2, издате 
после 11.09.2009. године од стране надлежног Министарства 

6) располаже неопходним финансијским, пословним, кадровским и 
техничким   капацитетом и то: 

6.1. Да је понуђач, за претходне три обрачунске године(2010,2011 и 2012), 
остварио укупан приход који не може бити мањи од 3.500.000.000, 00 дин и да није 
био у блокади у последњих 6 месеци до дана објављивања позива. 
 
 6.2. Да је извео радове на пословима изградње и реконструкције спољних 
инсталација водовода, канализације и гаса са пратећим објектима, и изградње и 
реконструкције саобраћајница, у укупном износу (са ПДВом) који не може бити 
мањи од 1.500.000.000,00 дин.  у претходних пет година (2008, 2009, 2010, 2011, 
2012)  

 6.3. Да има уведене системе квалитета ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 
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 6.4. Да располаже довољним  кадровским капацитетом и то: 

да има најмање 70 (седамдесет) запослених радника од којих 7 (седам) запослених 
радника морају бити дипломирани инжењери са лиценцама: 
410,413,414,415,432,450,471.  
 

 
 6.5.  Да располаже са следећом техничком опремом :  
 
8 КАМИОНА КИПЕРА НОСИВОСТИ МИНИМУМ 15 ТОНА 
5 БАГЕРА (НЕ КОМБИНОВАНА МАШИНА) МИНИМУМ 115 КW 
1 ГРЕЈДЕР 
6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ МИНИМУМ 8 ТОНА 
6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ ПРЕКО 8 ТОНА 
1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 1,5 – 3 М 
1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 2,5 – 5,5 М 
3 УТОВАРИВАЧА 
2 КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ (БАГЕР УТОВАРИВАЧ) 
2 КОМПРЕСОРА 
2 АУТОДИЗАЛИЦЕ 
7 АУТОМИКСЕРА 
1 МОБИЛНА БЕТОНСКА БАЗА МИНИМУМ 60м3/h 
2 МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН – ДОХВАТ МИН. 36 м' 
2 ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ 
1 АГРЕГАТ МИНИМУМ 200 КW 
2 ВИБРОНАБИЈАЧА 
1 ОПРЕМА ЗА РАЗУПИРАЊЕ РОВА МИНИМУМ 800 м² 
1 РАМОВСКА СКЕЛА МИНИМУМ 1000 м² 
1 МОБИЛНА АСФАЛТНА БАЗА КАПАЦИТЕТА 80 Т /ЧАС 
1 СРЕДСТВО ЗА ОБАРАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ ВОДА – ИГЛОФИЛТЕРИ 
2 КРАНА 
 
 

3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 

Испуњеност  услова из члана 77. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
достављањем следећих доказа уз понуду : 

 
1) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

регистра надлежног Привредног суда. 
 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 
чланови групе понуђача;  
2) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 

надлежне пореске управе Министарства унутрашњих послова да оно и 
његов законски заступникније осуђивано за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде , кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре(доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда) 
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3) Потврда привредног и прекршајног  суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано , да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности (доказ мора бити 
издат након објављивања позива за подношење понуда) 

4) Уверења   Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, (доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда)  

5) Важеће лиценце И071Г3 и И131Г2, издате после 11.09.2009. године од 
стране надлежног Министарства  

6) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: 

 
   
            6.1) Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа (Агенција за 

привредне регистре), којим се доказује да је понуђач, за претходне три 
обрачунске године (2010,2011 и 2012), остварио укупан приход који не може 
бити мањи од 3.500.000.000, 00 дин, потврда са бројем неликвидних дана за 
последњих 6 месеци до дана објављивања позива коју издаје НБС одељење 
Крагујевац. 
За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 
књиговодства биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за 
утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних 
делатности и потврда пословне банке о оствареном укупном промету на 
пословном – текућем рачуну, која не сме бити старија од шест месеци до 
дана отварања понуда.  
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 
пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном 
укупном промету на пословном – текућем рачуну. 
Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава 
заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача. 

 
6.2) Списак изведених радова на пословима изградње и реконструкције 
спољних инсталација водовода, канализације и гаса са пратећим објектима, 
и изградње и реконструкције саобраћајница, у укупном износу (са ПДВом) 
који не може бити мањи од 1.500.000.000,00 дин.  у претходних пет година 
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012), уз потврде издате и потписане од стране 
наручиоца. 
Копије сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. 

 
Oвај доказ група понуђача испуњава заједно, подизвођач може 
допуњавати овај услов за понуђача. 
 

 
6.3) ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен јавни 
позив којим понуђач доказује да располаже са минимум 70 (седамдесет) 
запослених радника. ППОД образац мора бити оверен од стране Пореске 
управе. 



 

Општина Пећинци, конкурсна документавија за јавну набавку – Извођење радова на изградњи 
постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној 

зони у насељу Шимановци 

 

   

Страна 28 од 63 

 

Као доказ да је 7 (седам) запослених дипломираних инжењера са лиценцама 
410,413,414,415,432,450,471 достављају се копије М или М3А обрасца 
пријаве на обавезно осигурање, одговарајуће лиценце и потврде ИКС-а да је 
иста важећа. 
Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално или са 
подизвођачем, а група понуђача овај услов испуњава кумулативно.   
 
 
 
6.4) Фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2012. године уз 
обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и 
фотокопијом уговора о набавци опреме која је набављена у текућој години, 
уз достављање рачуна и отпремнице добављача, односно фотокопијом 
уговора о закупу или лизингу, у ком случају је понуђач у обавези да поред 
фотокопије уговора о набавци опреме односно фотокопије уговора о закупу 
или лизингу, достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем власништу 
се наведена опрема налази, уз обавезно обележавање маркером опреме 
тражене конкурсном документацијом. 
Уколико опрема не буде обележена маркером, понуда ће се сматрати 
неисправном. 
 
Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду 
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба 
да испуни група понуђача кумулативно.  

 
 

6.5) Фотокопије саобраћајних дозвола за моторна возила, важећих на дан 
отварања понуда у складу са Законом о саобраћају, везано за регистрацију 
возила. Понуђач је у обавези да фотокопију саобраћајне дозвола достави и 
за опрему коју је прибавио путем уговора о набавци опреме, уговора о 
закупу или лизинг 
 
Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду 
подноси самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба 
да испуни група понуђача кумулативно.  
Докази о испуњености услова из члана 75. Закона могу се достављати у 
неовереним копијама. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са 

радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне 
регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. 
став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, 
подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, 
да се налазе у Регистру понуђача. 
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 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра 
Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац 
бр. 15) 
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Образац 1.  
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И 
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати 
смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће 
доказе(прилоге) и обрасце о испуњености обавезних услова: 
 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

 
ПРИЛОГ БР.1  

 

 
Извода из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда. 
 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР.2  

 

 
Извода из казнене евиденције, односно уверења 
надлежног суда и надлежне пореске управе 
Министарства унутрашњих послова да оно и његов 
законски заступникније осуђивано за неко од 
кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде , кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре(доказ не може бити старији од два месеца 
пре отварања понуда 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР.3  

 

 
Потврда привредног и прекршалног  суда да му 
није изречена мера забране обављања 
делатности или потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано , да 
му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности (доказ мора бити 
издат након објављивања позива за подношење 
понуда) 
 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР.4  

 

Уверења   Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР.5  

 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа, ако 
је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
 

да Не 
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ПРИЛОГ БР.6.1  

 

Извештај о бонитету издат од стране надлежног 
органа (Агенција за привредне регистре), којим се 
доказује да је понуђач, за претходне три обрачунске 
године (2010,2011 и 2012), остварио укупан приход 
који не може бити мањи од 3.500.000.000, 00 дин, 
потврда са бројем неликвидних дана за 
последњих 6 месеци до дана објављивања позива 
коју издаје НБС одељење Крагујевац. 
 

да    Не 

 
ПРИЛОГ БР.6.2.  

 

 
Списак изведених радова на пословима изградње 
и реконструкције спољних инсталација водовода, 
канализације и гаса са пратећим објектима, и 
изградње и реконструкције саобраћајница, у 
укупном износу (са ПДВом) који не може бити 
мањи од 1.500.000.000,00 дин.  у претходних пет 
година (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), уз потврде 
издате и потписане од стране наручиоца. 
 

 

да Не 

  ПРИЛОГ БР.6.3 
Копије сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001 
 

  

 
ПРИЛОГ БР.7  

 

 
Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и 
то  банкарску гаранцију за озбиљност понуде на 
износ од 5% од од вредности понуде;  
 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР.7а  

 

 

 

Оригинал писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за повраћај аванса у висини 
траженог аванса и са роком важења најкраће до 
правдања аванса. 
 
 

  

да Не 

 
ПРИЛОГ БР7.б  

 

Оригинал писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла у 
износу од 10% од вредности уговора и са роком 
важења најкраће 30 дана  дуже од уговореног рока 
за завршетак радова  
 
 

 

да 
 
 
 
 

не 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ БР7.в  

 
 

 

Оригинал писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за отклањање недостатака у 
гарантном ропку у износу од 10% од вредности 
уговора и са роком важења најкраће 30 дана  дуже 
од уговореног гарантног рока.  
 
 

 

да 
 
 
 
 

не 
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ПРИЛОГ БР.8 

Кадровски капацитет: минимум 70 (седамдесет) 
запослених радника од којих  је 7 (седам) запослених 
дипломираних инжењера са лиценцама 
410,413,414,415,432,450,471 ( М или М3А 
обрасца,лиценце и потврде ИКС). 
ППОД образац мора бити оверен од стране 
Пореске управе 

Да 
 
 
 
 

Не 
 
 
 
 

 
ПРИЛОГ БР.9  
 

 

 
Фотокопија пописне листе, фотокопије уговора о 
закупу или лизингу, и фотокопија  пописне листе 
субјекта у чијем власништу се наведена опрема 
налази.Опрема мора у пописној листи бити 
обележена маркером. 
 8 КАМИОНА КИПЕРА НОСИВОСТИ МИНИМУМ 15 
ТОНА 
5 БАГЕРА (НЕ КОМБИНОВАНА МАШИНА) МИНИМУМ 
115 КW 
1 ГРЕЈДЕР 
6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ МИНИМУМ 8 ТОНА 
6 ВАЉАКА ТЕЖИНЕ ПРЕКО 8 ТОНА 
1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 1,5 – 3 М 
1 ФИНИШЕР – ШИРИНА ПЕГЛЕ 2,5 – 5,5 М 
3 УТОВАРИВАЧА 
2 КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ (БАГЕР УТОВАРИВАЧ) 
2 КОМПРЕСОРА 
2 АУТОДИЗАЛИЦЕ 
7 АУТОМИКСЕРА 
1 МОБИЛНА БЕТОНСКА БАЗА МИНИМУМ 60м3/h 
2 МОБИЛНЕ ПУМПЕ ЗА БЕТОН – ДОХВАТ МИН. 36 м' 
2 ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ 
1 АГРЕГАТ МИНИМУМ 200 КW 
2 ВИБРОНАБИЈАЧА 
1 ОПРЕМА ЗА РАЗУПИРАЊЕ РОВА МИНИМУМ 800 м² 
1 РАМОВСКА СКЕЛА МИНИМУМ 1000 м² 
1 МОБИЛНА АСФАЛТНА БАЗА КАПАЦИТЕТА 80 Т /ЧАС 
1 СРЕДСТВО ЗА ОБАРАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНИХ 
ВОДА – ИГЛОФИЛТЕРИ 
2 КРАНА 

 
 

Да 
 
 
 
 

Не 
 
 
 
 

 
ПРИЛОГ БР.10  

 

 
Фотокопије саобраћајних дозвола за сва моторна 
возила, важећих на дан отварања понуда  

 

да Не 

ПРИЛОГ БР.11 

 
Динамички план извршења предметне јавне 
набавке  

 

да Не 
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ОБРАЗАЦ 14  

 

 
Изјава о независној понуди да Не 

 
ОБРАЗАЦ 16  

 

 
Изјава о поштовању обавеза 

 

да Не 

ОБРАЗАЦ 17  
 

Изјава о прихват.услова из позива и конк.докум. да Не 

 

 
 
ОБРАЗАЦ 1  

  

 
 
Образац за оцену испуњености услова 
понуђача и члана групе понуђача 

  

да Не 

 
 
ОБРАЗАЦ 1а  

 

 
Образац за оцену испуњености услова 
подизвођача  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 2  

 
 

 
Општи подаци о понуђачу  

 да Не 

 
ОБРАЗАЦ 3а  

 

 
Изјава понуђача да не наступа са 
подизвођачима  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 3б  

 

 
Изјава о подизвођачима ако се ангажују  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 4  

 

 
Општи подаци о подизвођачу  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 5  

 

 
Изјава чланова групе који подносе заједничку 
понуду и  споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке и који мора да садржи 
све елементе прописане чланом 81. став 4. 
тачка 1) до 6). ЗЈН. 
 

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 6  

 

 
Општи подаци о члану групе понуђача  

 

  да Не 

 
ОБРАЗАЦ 7  

 

 
Изјава понуђача да је обишао предметну 
локацију  

 

да 
Не 

 

 
ОБРАЗАЦ 8  

 

 
Изјава понуђача о одговорном извођачу  

 

да    Не 

 
ОБРАЗАЦ 9  

 

 
Списак изведених радова  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 10  

 

 
Потврде о реализацији закључених уговора  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 11  

 

 
Изјава о поседовању техничке опреме  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 12  

 

 
Модел уговора  

 

да 
 

не 
 

 
ОБРАЗАЦ 13  

 

 
Образац понуде  

 

да Не 

 
ОБРАЗАЦ 15  

 

 
Образац трошкова припреме понуде 
 

да Не 
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Напомена: Образац оверава понуђач, а у случају заједничке понуде  члан групе који ће 
бити носилац понуде тј. који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 
 
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА.  

Датум: ______________ 
Потпис овлашћеног лица:               
    ____________________ 

М.П  
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Образац 1а.  
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА  

 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са 
свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености 
обавезних услова: 
 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

 
ПРИЛОГ БР.1  

 

 
Извода из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда. 
 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР.2  

 

 
Извода из казнене евиденције, односно 
уверења надлежног суда и надлежне пореске 
управе Министарства унутрашњих послова да 
оно и његов законски заступникније осуђивано 
за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде , кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре(доказ не 
може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР.3  

 

 
Потврда привредног и прекршајног  суда да му 
није изречена мера забране обављања 
делатности или потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано , 
да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности (доказ 
мора бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда) 
 

 

да Не 

 
ПРИЛОГ БР. 4  

 

Уверења   Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода,  
 
 

 

да Не 
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Напомена: Образац оверава понуђач.  
 
 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА.  
 
 

Датум: _______________      Потпис овлашћеног лица: 
                                      _________________  

       
                              М.П. 
  

ПРИЛОГ БР. 5  

 

В Важеће дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа, 
ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом за део набавке који ће извршити. 
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Образац 2. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса Понуђача  

Одговорно лице (потписник 
уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

. 
Датум:    _______________        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

       ____________________________________ 

М.П.     
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Образац 3а.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку 
бр.404-___/2013-IV „Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање 
употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној зони  у  насељу Шимановци“, 
изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.  
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.  
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

____________________________________  
 
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

____________________________________  

М.П.     
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Образац 3б. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ПОЗИЦИЈА  РАДОВА 

 КОЈЕ ИЗВОДИ 

 
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
У ПОНУДИ (процентуално) 

 
 

1. 

   
 

 
 

2. 

    

 
 

3 

    

 
 

4 

    

 
 

5. 

    

     

 

Датум:    _______________        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

       ____________________________________ 

М.П.  

 

 

Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

 

Образац оверава понуђач. 
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Образац 4. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

 

Одговорна особа 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

E-mail 
 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

ПДВ број подизвођача 
 

ФФ  

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

Датум:    _______________        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

       ____________________________________ 

М.П.     
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Образац 5  
 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  
 
Број понуде:____________  

 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку 
број 404-51/2013-I „Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање 
употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној зони  у  насељу 
Шимановци“ Овлашћујемо члана групе_________________________________________ 
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.  

 

 

 
ПУН НАЗИВ И 

СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), 
ЧЛАНА ГРУПЕ 

 

 
ВРСТА РАДОВА КОЈЕ 
ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН 

ГРУПЕ 
 

 
УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 
ГРУПЕ У ПОНУДИ 
(процентуално) 

 

 
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 
 

Овлашћени члан:   Потпис одговорног 
лица: 

________________ 
                   М.П. 

 

 

Члан групе:   Потпис одговорног 
лица: 

________________ 
                   М.П. 

 

Члан групе:   Потпис одговорног 
лица: 

________________ 
                   М.П. 

 

Члан групе:   Потпис одговорног 
лица: 

________________ 
                   М.П. 

 

Датум: 
 
 
Уз понуду неопходно је поднети споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке у складу са чланом 81. став 
4. тачка 1) до 6) ЗЈН.  
 



 

Општина Пећинци, конкурсна документавија за јавну набавку – Извођење радова на изградњи 
постројења за пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у радној 

зони у насељу Шимановци 

 

   

Страна 42 од 63 

 

 
Образац 6. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
  

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
Понуђача 

 

Одговорно лице члана групе 
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац  у потребном броју за сваког члана  

   групе понуђача. 

 
Датум:    _______________        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

       ____________________________________ 

М.П.     
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Образац 7. 

 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујемо да смо дана _______ 2013. године посетили локацију која 

је предмет јавне набавке и стекли увид у све информације које су 

неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати 

са свим условима извођења радова  и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.  

 

 

 

Датум:    _______________        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

М.П.     
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Образац 8. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ 

РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Бр. Име и презиме 
Број 

лиценце 
Назив привредног субјекта који 
ангажује одговорног извођача: 

Основ ангажовања: 
 

 Запослен код 
понуђача 

 
 

1. 

    
да 

2. 

    
да 

3. 

    
да 

4. 

    

5. 

    

 

      Датум: _____________ 

   

                                                                                    Потпис одговорног лица  

  

                                                                                     ________________________ 

 

                                                                                   М.П. 

 

 
 

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене  заокружује «да»  

 Образац копирати у потребном броју примерака 
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Образац бр. 9 
 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 
 
 
Наручилац 

 
 

 
Период 
извођења 
радова  

 

 
Уговорена 
вредност (са 
израженим 
ПДВ-ом)  

 

 
Врста радова  

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

Потпис овлашћеног лица  
 
________________________________ 

М.П. 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 11  
 

ПОТВРДА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 
 

         _____________________________________  
Назив понуђача  

          _____________________________________  
Адреса  

 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 
поседујемо следећу техничку опрему :  
 
1. _________________________________________________________, ком ______  
 
2. _________________________________________________________, ком ______  
 
3. _________________________________________________________, ком ______ 
  
4. _________________________________________________________, ком ______  
 
5. _________________________________________________________, ком ______  
 
6. _________________________________________________________, ком ______ 
 
7. _________________________________________________________, ком ______ 
 
8. _________________________________________________________, ком ______  
 
9. _________________________________________________________, ком ______  
 
10.________________________________________________ ________, ком _____ 
 
 
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке.  
 
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.  
 
 
Датум:         Потпис овлашћеног лица  

_______________       _________________________________ 
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Образац 12. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање употребљених и 

отпадних вода са приступним путем у зони  у  насељу Шимановци 

 

Уговорне стране : 

 

1.  Општина Пећинци, ул. Слободана Бајића  бр.5, 22410 Пећинци, коју заступа 

Сава Чојчић, председник привременог органа, ПИБ 100399222 (у даљем тексту: 

Наручилац), 

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, 

улица _____________________, ПИБ ________________, матични број 

_____________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке 

_____________________, које заступа директор _______________________, (у 

даљем тексту: Извођач). 

 

Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег 

понуђача за извођење радова на „Извођење радова на изградњи постројења за 

пречишћавање употребљених и отпадних вода са приступним путем у зони  у  

насељу Шимановци“,  а по спроведеном поступку јавне набавке бр 404-51/2013-I, 

по  позиву за подношење понуда објављеном на Порталу ЈН и интернет страни 

наручиоца  дана ___________ године. 

 

Члан 2. 

Предмет Уговора је „Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање 

употребљених и отпадних вода са приступним путем у зони  у  насељу Шимановци“ 

ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ______  од __________ године, 

која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој 

се изводе радови и овим уговором. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за 

потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

 

Вредност радова - цена 
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Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора 

износи:      ______________  динара без ПДВ, 

 ______________   износ ПДВ-а 

 ______________  динара, са ПДВ-ом, 

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ 

од _______ године. 

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати 

Извођачу радова средства у укупном износу од _________________ динара,  која 

су обезбеђена у  буџету општине Пећинци за 2013. годину. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове Извођача,  

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 

начин : 

-  _____%, односно износ од___________ динара на име аванса, у року од 15 дана 

од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске 

гаранције за повраћај аванса, која мора бити са клаузулама : безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив. 

Обавезу плаћања аванса сноси Наручилац. 

- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним 

на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 

усвојене понуде бр. ______од _________ године, и потписаним од стране стручног 

надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана 

ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.Уколико 

Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима Владе Републике Србије и   општине Пећинци. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу 

документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 
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примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити плаћање тих 

позиција,  што Извођач признаје без права приговора. 

 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ______ календарских 

дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком 

плану, који је саставни део овог Уговора. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће 

се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова: 

- да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 4. 

овог Уговора; 

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 

грађевинску дозволу или  потврду о пријави радова сходно Закону о планирању 

и изградњи. 

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту. 

- да је Инвеститор Решењем одредио стручни надзор. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова  ни 7-ог дана од кумулативног 

стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 

преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

 

Члан 6. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под 

условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно 

(преко 10%) превазилази обим уговорених радова. 

Захтев за продужење рока  Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два 

дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о 

томе постигну писмени споразум. 
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У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки 

дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од 

вредности укупно уговорних радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду 

штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. 

Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

Обавезе Извођача 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким 

прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по 

завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу . 

Извођач се обавезује : 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног   

извођача радова. 

-  да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 

је спреман за њихову примопредају. 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 

радова; 

-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће 

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 

ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче 
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безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 

време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 

свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 

предвиђену динамику; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  

утврде неправилности и недостаци 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 

приступи у року од 5 дана. 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, 

која мора да садржи: 

- податке о радовима које изводи; 

- одговорном пројектанту; 

- издатом одобрењу за изградњу, 

- податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору; 

- почетку  и року завршетка радова 

 

 

Обавезе Наручиоца  

Члан 10. 

Наручилац   се обавезује  да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 4. овог Уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, 

приме наведене радове.. 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-

техничку документацију и одобрење за градњу, потврду о пријави радова  као и 
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обезбеђујући му несметан прилаз градилишту, да учествује у раду комисије за 

примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем радова. 

 

Осигурање и гаранције 

Члан 11. 

Извођач је дужан да Наручиоцу поред банкарске гаранције за повраћај аванса, 

преда и банкарске гаранције за добро извршење посла и банкарску гаранцију  за 

отклањање недостатака у гарантном року. 

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања овог уговора преда 

Наручиоцу безусловну, неопозиву гаранцију банке за добро извршење посла, на 

вредност од 10% од уговорене вредности радова, која се може наплатити на први 

позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца. 

Гаранција ће бити издата са роком важности 30 календарских дана дуже од 

уговореног рока за завршетак радова. 

У случају наступања услова за продужења рока завршетка радова,  Извођач је у 

обавези да продужи важност банкарске гаранције. 

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу 
гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10 % од 
вредности изведених радова, која мора бити неопозива, безусловна, без права на 
приговор, платива на први позив, са роком важности који је 30 дана дужим од 
гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације, која мора износити 
најмање 10% од уговорене вредности радова. 

Гаранција ће бити издата са роком важности 30 календарских дана дуже од 

уговореног гарантног рока. 

Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони 

недостатке у извођењу радова, односно не усклади квалитет материјала и 

извођења са захтевима Наручиоца. 

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 

пријема писменог захтева. 

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити 

по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг 

привредника. 

Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на 

уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и 

потписивања записника о примопредаји. 

 

Гарантни рок 
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Члан 12.  

Гарантни рок за изведене радове је _____ године  и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова. 

 

Извођење уговорених радова 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 

складу са пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

 

Члан 14. 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа 

______________________________, са седиштем_________________________, 

ПИБ _____, матични број _______. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 

за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Члан 15. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено 

обавести стручни надзор, Наручиоца. 

Извођач радова ће извести вишак радова само уколико се ти радови  посебно 

уговоре. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде 

Извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају 

фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати 

на продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 16. 
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Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно  

за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 

ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току 

израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 

1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.Наручилац може раскинути уговор 

уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан 

да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 

исплату дела цене за до тада извршене радове. 

 

Члан 17. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора, те уколико Наручилац захтевају да се изведу потребно их је посебно 

уговорити.. 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно 

неважећи. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 18. 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца, и стручни надзор, 

а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедићеНаручилац. 

По прибављеној употребној дозволи за изведене радове приступиће се 

примопредаја радова која ће се завршити комисијски најкасније у року од 15 дана 

од прибављања употребне дозволе. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног 

надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) 

извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у 

споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на 

рачун Извођача радова. 
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће 

учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Коначни обрачун 

Члан 19. 

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 

усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са 

записником о примопредаји радова. 

 

Раскид Уговора 

Члан 20. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач 

радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету 

наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама 

стручног надзора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 

календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 

радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је 

било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада 

стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

 

Остале одредбе 

Члан 21. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

планирању и изградњи и Закона о облигационим односим 
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Члан 22. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   инвестиционо – техничка документација 

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2013. године 

-   динамички план 

 

Члан 23. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда . 

 

Члан 24. 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 25. 

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА                                                     ЗА ИЗВОЂАЧА 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ 
 ОРГАНА                                                                                           ДИРЕКТОР 
Сава Чојчић 
 

_________________                                                                                _________________ 
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Образац понуде 
Општи подаци о Понуђачу:  

Пословно име(скраћени назив из одговарајућег 

регистра):_____________________________________________________________ ___ 

Адреса седишта: __________________________________________________________ 

Матични број и ПИБ : ______________________________________________ 

 Особа за контакт: _______________________________ _________________ 

На основу објављеног  позива за подношење понуда  за јавну набавку бр. 404-__/2013-

IV – за, Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање употребљених и 

отпадних вода са приступним путем у зони  у  насељу Шимановци, достављамо Вам 

следећу                                                  

ПОНУДУ 
1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 
2. Рок завршетка радова _____ ( _____________) календарских дана од дана увођења 
у посао.                                                    словима 
 
3.Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ___ ( ______ )  година, од дана     
примопредаје радова ( не краћи од 2 године).                   словима 
4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број 
подизвођача).                                                         словима             
5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 
6. Важност понуде износи ____  ( _____________________)  дана од дана отварања 
понуда ( не краћи од 30 дана ).                    словима   
7. Начин плаћања:  
    а) аванс ________% (_________________________________) - највише до 25% 
                                                      словима 
    б) без аванса 
8. Подизвођач ће изврити радове у износу од ____%, тј. __________ дин. без ПДВ-а, и 

то:(део предмета набавке који ће се вршити преко подизвођача) 

__________________________________________________________________ 

Датум:    _______________                           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА. 

                                       М.П.                                        _________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

        ____________________________________ 

M.П. 
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Образац 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изјава о независној понуди 

Овим потврђујемо  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

понуду подносимо независно , без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
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Трошкови припремања понуде 

Понуђач може у оквиру трошкова припреме понуде приказати трошкове израде 

узорака или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. 

Трошкове пропреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Изузетно, ако је поступак ЈН обустављениз разлога који су на страни наручиоца 

, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства 

обезбеђења , под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

  
Врста трошкова 

 
Износ трошкова 

 
1. 

 
Прибављање банкарске гаранције 
за озбиљност понуде 

 

 
2. 

  
 

3. 
  

 

 
 

 

 

 

Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

        ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

        _______________________ 
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Изјава о поштовању обавеза 

 

Овим изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам,  
при састављању понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

Саглан сам да за коришћење патената , као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносим ја као понуђач. 

Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

        ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

        __________________________________ 
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Образац 17. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА И 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

   

 Изјављујемо, под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу,  да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из  
позива за подношење понуда и конкурсне документације за доделу уговора у 
јавној набавци  „Извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање 
употребљених и отпадних вода са приступним путем у зони  у  насељу 
Шимановци“, број бр.404-51/2013-I  , у отвореном поступку и подносимо   
понуду број_________ . 
  Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део 
уговора који не може бити контрадикторан овим условима. 
 
 
  Место и датум,                                                                    Понуђач 
                   
                ......................................                  М.П.                             ………………… 
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ОБРАЗАЦ 10 – ПОТВРДЕ НАРУЧИЛАЦА  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
За сваку извршену услугу образац копирати у потребном броју 
примерака 

 
 

П О Т В Р Д А 
 

_____________________________________  
Назив инвеститора  
 
_____________________________________  
Адреса  
 
 
Овим потврђујемо да је предузеће  
 
________________________________________________________________ 
за потребе Инвеститора  
 
_____________________________________________________________ ,  
квалитетно и у уговореном року извршило радове  
 
__________________________________________________________________ 
 
 

 
__________________________________(навести врсту радова)  
 
у вредности од ________________________________ динара,  
 
а на основу уговора ____________________________ од _________________.  
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
 
Контакт особа Инвеститора: ______________, телефон: _________________  
 

 
 
Потпис овлашћеног лица  
______________________  

М.П.  
 

 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака. 
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1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI 

 



UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.1 GLAVNA CRPNA STANICA

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

I   ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u

svemu prema Aktu o urbanističkim uslovima i predmetnom

projektu.

Obračun po m².

5.1x4.5 m² 23,00

2, Mašinski iskop radne jame u širokom otkopu, zemlje III

kategorije sa istovremenim utovarom u vozilo.

Obračun po m³ iskopa.

7.0x6.4x5.78 m³ 259,00

3, Ručno planiranje dna radne jame s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

4.1x3.5 m² 14,60

4, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog

šljunka u slojevima d=15 cm ispod temeljne ploče.

Nabijanje slojeva vršiti vibronabijačima do modula

zbijenosti Ms = 30 MPa. 

Obračun po m³.
3.5x2.9x0.15 m³ 1,50

5, Odvoz zemlje na deponiju u krugu gradilišta. Od viška ove

deponovane zemlje će se izvesti nasip oko objekta.

Obračun po m³.

259.0x1,25 m³ 324,00

6, Zatrpavanje radne jame oko objekta. Zatrpavanje se vrši u

slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored zidova crpne

stanice nakon obavljenog probnog punjenja objekta sa

vodom i nakon zaštitnog premaza betonskih zidova.

Najmanja zahtevana zbijenost je 92 % po Proctoru (JUS

U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS U.B.1.046). Zatrpavanje

se izvodi do nivelete okolnog terena. Pozicijom je

obuhvaćen i prevoz zemlje sa deponije u krugu gradilišta.

Obračun po m³.

259.0-1.5-0.8-3.1x2.5x5.5 m³ 214,00

7, Snižavanje nivoa podzemne vode vakum pumpom ili

drugim odgovarajućim načinom za vreme izvoĎenja radova

ispod NVP (do izgradnje donje ploče). Jediničnom cenom

obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvoĎenje

predmetne pozicije.
Obračun po času efektivnog rada sistema. čas 240,00

Svega I Zemljani radovi:

1
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R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

II   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI        

RADOVI
   

1, Betoniranje tampon betona na zbijeni šljunčani tampon u

debljini d=8 cm    MB 15 sa ravnom površinom.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

3.5x2.9x0.08 m³ 0,80

2, Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B.II, marka

vodonepropusnosti V8.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

(3.1x2.5-0,50x0,46x2)x0,25 m³ 1,90

3, Betoniranje armiranobetonskih zidova, prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B.II, marka

vodonepropusnosti V8. Prilikom betoniranja zidova

ostaviti otvore za cevovode prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

((2.18+1.58)x2+0.65x4)x0.2x5.3+0.72x0.1x5.3 m³ 11,10

4, Betoniranje armiranobetonskih ploča, prema opštem opisu,

betonom MB 30, kategorije B.II. Prilikom betoniranja

ploča ostaviti otvore za rešetkaste poklopce prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obracun po m³ ugraĎenog betona.    

(2.7x2.1-0.34x0.34x2)x0.18+(3.1x2.5-0.46x0.5x2)x0.18 m³ 2,30

5, Betoniranje sloja za pad betonom MB 30 u svemu kao u

opštem opisu za beton.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

(2.7x2.1-0.34x0.34x2)x0.15 m³ 0,80

6, Betoniranje trotoara oko crpne stanice betonom MB 30 u

padu i sa istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti

sa fugama 7-10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida

crpne stanice. Fuge će se popuniti sa Fug-masom za

trotoare.  

2
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R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje

posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i

bočnu oplatu. . Najmanja zahtevana zbijenost tampona je

92 % po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Cena oplate je sastavni deo kompletne cene

trotoara. 

Obračun po m² površine trotoara.  

9.1x4.5-(3.1x2.5-0.46x0.5x2)+1.0x1.0 m² 35,00

III TESARSKI RADOVI

 

1, Izrada, montaža i demontaža bočne oplate za temeljnu

ploču i za zubac visine 7 cm. Zubac se izvodi radi

ugraĎivanja plastične trake visine 20 cm kao zaštite od

prodora vode i kao vodič zidne oplate u nastavku

betoniranja. Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(3,10+2,50)x2x0,45 m² 5,00

 

2, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za zidove u

svemu po opštem opisu.  

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(2.18+1.58+2x0,65)x2x5.55+(2.02+1.42+2x0,48)x2x5.37+ 

2x0.72x5.37+0.1x5.37 m² 112,00

3, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate ploča. Visina

podupiranja za gornju ploču je 2.94m a za podesnu je

2.25m

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

2.7x2.1-0.34x0.34x2+3.1x2.5-0.46x0.5x2 m² 13,00

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima za kvalitet betona BII. Prečnici i

oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti

projektanta statičara. 

Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 2.300,00

Svega IV Armirački radovi:

Svega III Tesarski radovi:

Svega II Betonski radovi:

3
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R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

IV OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja plastične trake u dilatacije odnosno u

prekide betoniranja betonskih elemenata. Širina predviĎene

plastične trake je 20 cm. Traka se polaže upravno na prekid

betoniranja, tako da se polovina trake obuhvata prvim

betoniranjem a druga polovina prelezi u deo nastavka

betoniranja. 

Obračun po m’ shodno statičkom proračunu i tehnologiji

izrade.

(2.9+2.3)x4+4x5.58 m' 43,50

2, Nabavka i premaz vanjskih betonskih površina (koje su u

dodiru sa zemljom) Polifim bitolom nakon ispitivanja

bazena sa vodom, u svemu prema uputstvu proizvoĎača.

Obračun po m².

((2,20+1.60)x2+0.65x4)x5.55 m² 57,00

3, Nabavka i premaz vanjskih vidljivih betonskih površina

(iznad terena) farbom za beton u svemu prema uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m².

(4x0.65+2x2.18+2x1.58)x0.20 m² 2,00

4, Obrada svih unutrašnjih podnih i zidnih površina

Policemom u svemu prema uputstvu proizvoĎača. Obrada

površina se vrši u 3 sloja:

*prvi sloj je penetracioni

*drugi sloj je osnovni

*treći sloj je završni.

Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.

Obračun po m².

(4x0.48+2x2.0+2x1.4)x5.37+(2.7x2.1-0.35x0.35x2) m² 53,00

5, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške izmeĎu

ploča trotoara i pored zida objekta.

Obračun po m` .

(2.20+1.60)x2+4x0.65+14 m' 25,00

6, Nabavka i ugraĎivanje livenogvozdenih penjalica na svakih

25 cm u dva reda, stim da je prvi na 50 cm od spoljašnje

ivice gornje ploče. 

Obračun po komadu ugraĎene penjalice. kom 16,00

7, Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža pokretne

perforirane korpe za čvrsti otpadak dimenzija

500x550x600mm od čeličnog lima, L pofila, okruglih

punih profila i šavne cevi u svemu prema datom detalju od

Č4580 materijala. Ukupna težina korpe i voĎice je 240 kg.

Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i materijal kao i

probni rad.

4



UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

Obračun po kompletu montirane korpe nakon uspešne 

funkcionalne probe. kom 1

 

8, Nabavka i ugradnja PVC uvodnika DN 400 mm sa

ohrapavljenom površinom pomoću peska ili kvarcnog

granulata.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa. kom 1,00

  

9, Nabavka i montaža čeličnog rešetkastog gazišta od

pljosnatih čeličnih elemenata 20x4 mm sa otvorom okaca

30x30mm. Dimenzija gazišta je: 1000x 1700 mm- 2 kom ,

600x600 mm - 2kom i 600x800mm-1kom ukupne težine

215 kg. Jediničnom cenom obuhvatiti antikorozivnu zaštitu

u vidu toplocinkovanja i kompletnu ugradnju okvira

profila.

Obračun po kg ugraĎenog materijala. kg 215,00

10, Probno punjenje (pre zatrpavanja radne jame) objekta

čistom vodom radi provere vodonepropusnosti izvedene

konstrukcije. U slučaju neuspele probe izvoĎač radova po

svom trošku vrši sanaciju i ponavlja probu. Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal zajedno sa

pražnjenjem objekta. 

Obračun paušalno. pauš  

11, Čiščćenje i ravnanje okoline crpne stanice po završetku

radova.

Obračun paušalno. pauš  

VI REKAPITULACIJA 1.1 GLAVNE CRPNE

STANICE

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

Svega V Ostali radovi:

Sveukupno 1.1 Glavna crpna stanica:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

1.2 MERAČ PROTOKA 

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

I   ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u

svemu prema Aktu o urbanističkim uslovima i predmetnom

projektu.

Obračun po m².

5,00X4,00 m² 20,00

2, Mašinski iskop radne jame u širokom otkopu sa ručnim

dokopavanjem, zemlje III kategorije sa istovremenim

utovarom u vozilo. Cenom obuhvatiti 70 % mašinskog iskopa

i 30 % ručnog  iskopa.

Obračun po m³ iskopa.

0,50x(5,00x4,00+4,00x3,00)x2,18 m³ 35,00

3, Ručno planiranje dna radne jame s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

4.0x3.0 m² 12,00

4, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog šljunka u

slojevima d=15 cm ispod temeljne ploče. Nabijanje slojeva

vršiti vibronabijačima do  modula zbijenosti Ms = 30 MPa. 

Obračun po m³.

3,40x2,40x0,15 m³ 1,30

5, Odvoz zemlje na deponiju u krugu gradilišta. Od viška ove

deponovane zemlje će se izvesti nasip oko objekta.

Obračun po m³.

35.0x1,25 m³ 44,00

6, Zatrpavanje radne jame oko objekta. Zatrpavanje se vrši u

slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored zidova merača

protoka. Najmanja zahtevana zbijenost je 92 % po Proctoru

(JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS U.B.1.046).

Zatrpavanje se izvodi do nivelete okolnog terena. Pozicijom je

obuhvaćen i prevoz zemlje sa deponije u krugu gradilišta.

Obračun po m³.

35,00-3,00x2,00x2,18 m³ 22,00

II   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1, Betoniranje tampon betona MB 15 na zbijeni šljunčani

tampon debljine d=8 cm. 

Obračun po m³.

3,40x2,40x0,08 m³ 0,80

  

Svega I Zemljani radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

2, Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B. II.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

3,00x2,00x0,25 m³ 1,50

3, Betoniranje armiranobetonskih zidova, prema opštem opisu,

betonom MB 30, kategorije B.II. Prilikom betoniranja zidova

ostaviti otvore za cevovode prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

2x(3,00+2,00)x1.8x0,20 m³ 4,00

4, Betoniranje armiranobetonske gornje ploče, prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B.II. Prilikom betoniranja

gornje ploče ostaviti otvor za šaht poklopac prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

3,00x2,00x0,15 m³ 1,00

5, Betoniranje trotoara oko šahta betonom MB 30 u padu i sa

istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa fugama 7-

10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida šahta. Fuge će se

popuniti sa Fug-masom za trotoare.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje

posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i

bočnu oplatu. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je 92 %

po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Cena oplate je sastavni deo kompletne cene

trotoara. 

Obračun po m² površine trotoara.  

5.0x4.0+1.5x1.0-3.0x2.0 m² 15,50

6, Betoniranje sloja za pad betonom MB 30 u svemu kao u

opštem opisu za beton.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.
2.00x1.50x0.10 m³ 0,50

Svega II Betonski radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

III TESARSKI RADOVI

 

1, Izrada, montaža i demontaža oplate za temeljnu ploču po

obodu i za zubac visine 7 cm. Zubac se izvodi radi

ugraĎivanja plastične trake visine 20 cm kao zaštite od

prodora vode i kao vodič zidne oplate u nastavku betoniranja.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 
Obračun po m².  

2x(3,00+2,00)x0,40 m² 4,00

 

2, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za zidove šahta u

svemu po opštem opisu. U cenu oplate uračunata je i radna

skela za betoniranje zidova.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

2x(3,00+2,00)x2,00+2x(2,50+1,50)x1,80 m² 35,00

3, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za gornju ploču

šahta. Visina podupiranja je 1.5m.  

Poz obuhvata sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m² kompletno izraĎene i demontirane oplate.  

3,00x2,00 m² 6,00

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima za kvalitet betona BII. Prečnici i

oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta

statičara. 

Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 1.200,00

V OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja plastične trake u dilatacije odnosno u

prekide betoniranja betonskih elemenata. Širina predviĎene

plastične trake je 20 cm. Traka se polaže upravno na prekid

betoniranja, tako da se polovina trake obuhvata prvim

betoniranjem a druga polovina prelezi u deo nastavka

betoniranja. 

Obračun po m’ shodno statičkom proračunu i tehnologiji

izrade.

2x(3,00+2,00) m' 12,00

2, Nabavka i premaz vanjskih betonskih površina (koje su u

dodiru sa zemljom) do ravni terena sa Polifim bitolom u

svemu po uputstvu proizvoĎača.

Obračun po m².

2x(3,00+2,00)x2,00 m² 20,00

Svega III Tesarski radovi:

Svega IV armirački radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

3, Nabavka i premaz vanjskih vidljivih betonskih površina

(iznad terena) farbom za beton u svemu prema uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m².

2x(3.0+2.0)x0.20 m² 2,00

4, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške izmeĎu ploča

u trotoaru i izmedu trotoara izida. Radove izvesti po uputstvu

proizvoĎača fuga mase.

Obračun po m` . m' 25,00

5, Nabavka i ugraĎivanje livenogvozdenih penjalica na svakih

25 cm u dva reda, stim da je prvi na 50 cm od spoljašnje ivice

gornje ploče. 

Obračun po komadu ugraĎene penjalice. kom 5,00

6, Nabavka i ugraĎivanje standardnog livenogvozdenog šaht

poklopca dimenzije 600 mm nosivosti 250 kN. Okvir

poklopca se ugraĎuju istovremeno sa betoniranjem gornje

ploča šahta. 

Obračun po komadu. kom 1,00

7, Čiščćenje i ravnanje okoline šahta po završetku radova.

Obračun paušalno. pauš  

VI   REKAPITULACIJA  1.2 MERAČA PROTOKA

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

Svega V Ostali radovi:

Sveukupno 1.2 Merač protoka:
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UPOV ŠIMANOVCI- TENDER

1.3 PLATO ZA PESKOLOV-SEPARATOR

MASTI

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

I   ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u

svemu prema Aku o urbanističkim uslovima i predmetnom

projektu.

Obračun po m².

10.0x8.0 m² 80,00

2, Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje samce stubova

stepeništa.

Obračun po m³.

0.7x0.7x1.1x2 m³ 1,50

3, Mašinski iskop radne jame u širokom otkopu, u zemlji III

kategorije sa istovremenim utovarom u vozilo.

Obračun po m³ iskopa.

9.3x8.5x0.7 m³ 56,00

4, Ručno planiranje dna radne jame s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

9.3x8.5 m² 79,00

5, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog šljunka u

slojevima d=15 cm ispod temeljne ploče i temelja samaca.

Nabijanje slojeva vršiti vibronabijačima do modula zbijenosti

Ms = 30 MPa. 

Obračun po m³.
8.2x7.35x0.3+0.7x0.7x0.2x2 m³ 18,50

6, Odvoz zemlje na deponiju u krugu gradilišta. Od viška ove

deponovane zemlje će se izvesti nasip oko objekta.

Obračun po m³.

(1.5+56.0)x1.25 m³ 72,00

7, Zatrpavanje radne jame oko objekta. Zatrpavanje se vrši u

slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored objekta. Najmanja

zahtevana zbijenost je 92 % po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili

Ms= 25 MPa (JUS U.B.1.046). Zatrpavanje se izvodi do

nivelete okolnog terena. Pozicijom je obuhvaćen i prevoz

zemlje sa deponije u krugu gradilišta.

Obračun po m³ ugraĎenog i zbijenog materijala.

56.0-7.6x6.75x0.3-18.5-6.0 m³ 16,10

8, Ugradnja zemlje iz iskopa u slojevima od d=20 cm ispod

armiranobetonskog stepeništa. Najmanja zahtevana zbijenost

je 92 % po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). 
Obračun po m³ ugraĎene i nabijene zemlje.

5.25x3.35x0.5x1.0 m³ 9,00

Svega I Zemljani radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI- TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

II   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1, Betoniranje tampon betona MB 15 na zbijeni šljunčani

tampon (u debljini d=10 cm ispod ploče i d=8cm ispod

temelja smaca) sa ravnanjem površine.

Obračun po m³ površine ugradnje.

7.9x7.05x0.1+0.7x0.7x0.08x2 m³ 6,00

  

2, Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče i temelja samaca

(stepeništa), prema opštem opisu, betonom MB 30, kategorije

B.II. U temeljnoj ploči ostaviti otvor za prolaz cevovoda (

prema projektu).

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

7.6x6.75x0.4+0.7x0.7x0.25x2 m³ 21,00

3, Betoniranje armiranobetonskih zidova i stubova betonom MB

30, prema opštem opisu, betonom MB 30, kategorije B.II.

Armiranobetonski zidovi se betoniraju u slojevima bez

prekida u jednoj celini do dilatacije u glatkoj viskokvalitetnoj

oplati. U zidovima ostaviti otvore za prolaz cevovoda (prema

projektu).

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

7.6x3.35x0.4+5.25x3.35x0.3+0.25x0.25x1.95 m³ 16,00

4, Betoniranje gornje armiranobetonske ploče i grede platoa za

peskolov-separator masti prema opštem opisu, betonom MB

30, kategorije B.II. Gornja površina ploče treba da je

zaglaĎena i horizontalna sa dozvoljenim odstupanjem ± 0.3

cm / 10 m. Horizontalnost i glačanje se izvodi paraleno sa

vezivanjem betona, a ne naknadno! U gornjoj ploči ostaviti

otvor za prolaz cevovoda ( prema projektu).  

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

7.0x2.5x0.15+0.25x0.25x7.0 m³ 3,50

5, Betoniranje trotoara ispred peskolova-separatora masti

betonom  MB 30 u padu i sa istovremenom obradom površine. 

Trotoar izvesti sa fugama 7-10 mm, sa isto tolikim razmakom i 

od zida crpne stanice. Fuge će se popuniti sa Fug-masom za

trotoare.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje

posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i

bočnu oplatu. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je 92 %

po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Cena oplate je sastavni deo kompletne cene

trotoara. 

Obračun po m² površine trotoara.  

6.6x1.0 m² 6,60
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UPOV ŠIMANOVCI- TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

6, Betoniranje stubova i greda stepeništa betonom MB 30.

Pozicija obuhvata sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

0.3x0.3x1.35+0.3x0.3x2.95+6.3x0.4x0.25 m³ 1,10

7, Betoniranje montažnih elemenata gazišta stepenica d=8cm

betonom MB 30 (na licu mesta ili u pogonu izvoĎača).

Stepenice se lako armiraju Q 131 mrežom. Površina se

obraĎuje istovremeno za vreme ugraĎivanja betona!  

Poz obuhvata potreban rad i materijal . 

Obračun po m².  

0.3x1.0x19 m² 6,00

III TESARSKI RADOVI

 

1, Izrada, montaža i demontaža bočne oplate za temeljnu ploču.

Poz obuhvata sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(7.60+6,75)x2x0,60 m² 17,50

 

2, Izrada, montaža i demontaža oplate za zidove i stubove platoa

peskolova-separatora masti u svemu po opštem opisu. Vidljive

površine izvesti od glatke oplate. Potporni zid sa strane nasipa

je promenljive širine (0.30 - 0.50 m). U cenu oplate uračunata

je i radna skela za betoniranje zidova.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

7.6x3.35x2+5.25x3.35x2+0.25x1.95x4 m² 88,00

3, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za noseću gredu (sa

zubcima za gazište) i za stubove stepeništa. U cenu oplate

uračunata je i radna skela za betoniranje stubova. 0,30

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

0.3x1.35x4+0.3x2.95x4+0.25x6.3+2x0.4x6.3 m² 12,00

4, Izrada, montaža i demontaža oplate za gornju ploču platoa

peskolova-separatora masti. 

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

7.0x2.25+0.25x2x7.0+0.4x7.0 m² 22,00

5, Nabavka potrebnog materijala i izrada oplate za

prefabrikovana gazišta. Potreban broj oplate odreĎuje IzvoĎač

radova u funkciji dinamike izvoĎenja. 

Obračun je za 4 komada oplate.

(0.3x1.0+0.8x1.0x2)x4 m² 2,00

Svega II Betonski radovi:

Svega III Tesarski radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI- TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima za kvalitet betona BII. Prečnici i

oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta

statičara. 

Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 6.100,00

V OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške u trotoaru.

Radove izvesti po uputstvu proizvoĎača

Obračun po m` . m' 7,00

2, Nabavka i ugradnja plastične trake u dilatacije odnosno u

prekide betoniranja betonskih elemenata. Širina predviĎene

plastične trake je 20 cm. Traka se polaže upravno na prekid

betoniranja, tako da se polovina trake obuhvata prvim

betoniranjem a druga polovina prelezi u deo nastavka

betoniranja. 
Obračun po m’ shodno statičkom proračunu i tehnologiji

izrade.

5.0x2+7.30+2x3.35 m' 24,00

3, Nabavka i premaz vanjskih betonskih površina (koje su u

dodiru sa zemljom) Polifim bitolom u svemu prema uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m².

7.6x3.35+5.25x3.35 m² 44,00

4, Nabavka i premaz vanjskih vidljivih betonskih površina

(iznad terena) farbom za beton u svemu prema uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m².

4x0.25x2.0+7.0x3.45+5.25x3.35 m² 42,00

5, Nabavka materijala, krojenje i ugraĎivanje ograde stepeništa

visine 90cm od čeličnih Č.C.42.4x2 mm (koje se postavljaju

horizontalno u 2 reda sa razmakom od 45cm) i sa vertikalnim

stubovima na razmaku od 2 m, u svemu prema projektu. Na

donjem delu vertikalni stubovi se hamburškim lukovima i

cevima pričvršćuju na armiranobetonsku gredu na unapred

ugraĎene čelične pločice. Cena obuhvata i antikorozivnu

zaštitu od peskarenja i toplopocinkovanja.

Obračun po kg ugraĎenog materijala. kg 300,00

6, Nabavka i ugradnja čeličnih anker pločica d=10 mm,

dimenzija 150x150 mm sa navarenim špracnama. Pločice se

ugraĎuju na armiranobetonsku gredu na razmaku prema

projektu i služe za pričvršćenje vertikalnih stubova ograde. 

Obračun po kg kg 50,00

Svega V Ostali radovi:

Svega IV armirački radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI- TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

VI REKAPITULACIJA 1.3 PLATOA ZA SEPARTOR

PESKA

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

Sveukupno 1.3 Plato za peskolov-separator masti:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

1.4   AERACIONI BAZEN  

Predračun obuhvata 1 aeracioni bazen

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

I   ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u

svemu prema Aktu o urbanističkim uslovima i predmetnom

projektu.

Obračun po m².

40.0² m² 1.600,00

2, Mašinski iskop radne jame u kružnom širokom otkopu, zemlje

III kategorije sa istovremenim utovarom u vozilo.

Obračun po m³ iskopa.

5.9²xπx0,25x2.0+(23.4²xπx0.25+17.3x4.3+3.4x3.6)x1.93 m³ 1.052,00

3, Ručno planiranje dna radne jame s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

22.4²xπx0.25+17.3x4.3+2.8x3.1 m² 478,00

4, Nabavka, transport i ugradnja geofilca (200 gr/m²) ispod i

oko tampona od šljunka.

Obračun po m² geofilca.

22.4²xπx0.25+17.3x4.3+2.8x3.1+4.4xπx2.0

+(22.4xπ+2x4.3+17.3+2.8+3.1)x0.3 m² 535,00

5, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog šljunka

d=30 cm u slojevima ispod temeljne ploče. Nabijanje slojeva

vršiti vibronabijačima do  modula zbijenosti Ms = 30 MPa. 

Obračun po m³.

(22.4²xπx0.25+17.3x4.3+2.8x3.1)x0.3 m³ 143,00

6, Odvoz zemlje na deponiju u krugu gradilišta. Od viška ove

deponovane zemlje će se izvesti nasip oko objekta. 

Obračun po m³.

1052.0x1,25 m³ 1.315,00

7, Zatrpavanje radne jame oko objekta. Zatrpavanje se vrši u

slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored zidova bazena nakon

obavljenog probnog punjenja kružnog taložnika sa vodom i

nakon zaštitnog premaza betonskih zidova. Najmanja

zahtevana zbijenost je 92 % po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili

Ms= 25 MPa (JUS U.B.1.046). Zatrpavanje se izvodi do

nivelete okolnog terena. Pozicijom je obuhvaćen i prevoz

zemlje sa deponije u krugu gradilišta.

Obračun po m³ ugraĎenog i zbijenog materijala.

1052.0-(21.4²xπx0.25+16.3x4.3+2.3x2.6)x1.55-143.0-57.0 m³ 177,00
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

8, Snižavanje nivoa podzemne vode vakum pumpom ili drugim

odgovarajućim načinom za vreme izvoĎenja radova ispod

NVP (do izgradnje donje ploče). Jediničnom cenom

obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvoĎenje predmetne

pozicije.Obračun po času efektivnog rada sistema. čas 250,00

II   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1, Betoniranje tampon betona na zbijeni šljunčani tampon u

debljini d=8 cm  MB 15 sa ravnom površinom.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

(21.8²xπx0.25+(16.3+0.4)x4.3+2.5x2.8)x0.08+ 

3.4xπx1.0x1.92 m³ 57,00

   

2, Betoniranje oko čeličnih cevi sekundarnim betonom MB 30.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

(6.65+10.25)x0.4x0.2 m³ 1,40

3, Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B.II, marka

vodonepropusnosti V8.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

(12.15xπx9.25+1.7²xπx0.25+16.3x4.3)x0.4+ 

2.3x2.5x0.3+2.4xπx0.4x1.6 m³ 177,00

 

4, Betoniranje armiranobetonskih zidova prema opštem opisu,

betonom MB 30, kategorije B.II, marka vodonepropusnosti

V8. Gornja površina armiranobetonskog zida treba da je

zaglaĎena i horizontalna sa dozvoljenim odstupanjem ± 0.5

cm / 10 m. Prilikom betoniranja zidova ostaviti otvore za

cevovode prema projektu.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

21.1xπx0.3x5.6+(9.25xπx1.6+6.3xπx4.0+7.25xπx2.5)x0.25

+(15.5+2x4.3)x0.3x5.6+2x2.3x0.3x5.7 m³ 206,00

Svega I Zemljani radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

5, Betoniranje armiranobetonskih konzolnih ploča, poklopne

ploče i staze prema opštem opisu, betonom MB 30, kategorije

B.II. Konzolna ploča je jedna celina sa zidom taložnika,

prema tome treba je istovremeno betonirati sa zidom. Gornja

površina ploče treba da je zaglaĎena i ravna sa dozvoljenim

odstupanjem ± 0.5 cm / 10 m. Prilikom betoniranja poklopne

ploče ostaviti otvore za rešetkaste poklopce prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

(9.75xπx0.75+5.65x1.35)x0.15+15.7x4.0x0.2+

(0.4x0.6+3.3x0.4+2.15x0.7)x0.15 m³ 18,00

6, Betoniranje ispune kosine naknadnog taložnika perlit

betonom.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

0.5x1.5x2.2x6.0xπ m³ 31,50

7, Betoniranje trotoara oko kružnog taložnika betonom MB 30 u

padu i sa istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa

fugama 7-10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida kružnog

taložnika. Fuge će se popuniti sa Fug-masom za trotoare.
 

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje

posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i

bočnu oplatu. . Najmanja zahtevana zbijenost tampona je 92

% po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Cena oplate je sastavni deo kompletne cene

trotoara. 

Obračun po m² površine trotoara.  

22.4xπx1.0+(4.3+2.8+2.9+2.6)x1.0+7.0x3.5 m² 110,00

III TESARSKI RADOVI

 

1, Izrada, montaža i demontaža oplate za temeljnu ploču po

obodu i za zubac visine 7 cm. Zubac se izvodi radi

ugraĎivanja plastične trake visine 20 cm kao zaštite od

prodora vode i kao vodič zidne oplate u nastavku betoniranja.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(21.4xπx0.83+1.6xπ+2x4.3+16.3+2.3+2.6)x0.6 m² 55,00

 

Svega II Betonski radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

2, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za zidove kružnog

naknadnog taložnika, aeracionog bazena odnosno

denitrifikacionog bazena i šahtova u svemu po opštem opisu.

U cenu oplate uračunata je i radna skela za betoniranje zidova.

Na gornjoj ivici kružnog oblika oplata zida mora da bude

tačna sa najvećim dozvoljenim odstupanjem 3 mm / 10 m.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(21.4xπx0.83+2x4.3+16.3+2.3+2.6+20.8xπ)x5.6+

(15.4+11.2+2x4.0)x5.4+(2.0+2.3)x5.7+

9.5xπx1.45+9.0xπx1.60+(6.3xπ+6.7xπ)x4.0+

(7.5xπ+7.0xπ)x2.5+(2.15xπ+3.15xπ)x2.0 m² 1.456,00

3, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate jezgra taložnika.  

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

4.4xπx2.0 m² 28,00

4, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate poklopne ploče,

konzolne kružne ploče i staze, u svemu prema projektu.

Visina podupiranja je 5.40m za poklopnu ploču i 5.45m za

konzolnu kružnu ploču i stazu.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

9.75xπx0.75+5.65x1.35+13.3x4.0+

0.4x0.6+3.3x0.4+2.15x0.7 m² 41,00

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima za kvalitet betona BII. Prečnici i

oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta

statičara. 

Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 60.150,00

V OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja plastične trake u dilatacije odnosno u

prekide betoniranja betonskih elemenata. Širina predviĎene

plastične trake je 20 cm. Traka se polaže upravno na prekid

betoniranja, tako da se polovina trake obuhvata prvim

betoniranjem a druga polovina prelezi u deo nastavka

betoniranja. 

Obračun po m’ shodno statičkom proračunu i tehnologiji

izrade.

(21.10+9.25+6.9+1.2+7.5)xπx2+(2.3+2.6+2x4.3+16.3)x2+

15x5.6 m' 433,00

Svega III Tesarski radovi:

Svega IV armirački radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

2, Nabavka i premaz vanjskih betonskih površina kružnog

rezervoara Polifim bitolom prema uputstvu proizvoĎača

nakon ispitivanja bazena sa vodom i pre početka nasipanja

oko temelja i zidova bazena zemljom. 

Obračun po m².

(21.4xπ0.83+2x4.3+16.3+2.3+2.6)x5.0 m² 428,00

3, Nabavka i premaz vanjskih vidljivih betonskih površina

(iznad terena) farbom za beton u svemu prema uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m².

(21.40xπ+2x4.3+2.3x2.6)1.05 m² 85,00

4, Obrada svih unutrašnjih podnih i zidnih površina Policemom

u svemu prema uputstvu proizvoĎača. Obrada površina se vrši

u 3 sloja:

*prvi sloj je penetracioni

*drugi sloj je osnovni

*treći sloj je završni.

Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.

Obračun po m².

20.8xπx5.6+8.0xπx5.6+5.8xπx5.95+9.0xπx1.6+(11.2+15.4+2

x4.0)x5.4+(1.95+2.0+2.25+2.5)x5.4+13.3x4.0+

14.2xπx6.7+0.8²xπx0.25 m² 1.247,00

5, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške u trotoaru i

izmeĎu bazena i trotoara. Radove izvesti po uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m` .

21.4xπx0.83+2x4.3+16.3+2.3+2.6+90x1.0 m' 176,00

6, Nabavka materijala, krojenje i ugraĎivanje ograde oko

kružnog bazena visine 90cm od čeličnih Č.C.42.4x2 mm (koje

se postavljaju horizontalno u tri reda sa razmakom od 30cm) i

sa vertikalnim stubovima na razmaku od 2 m, u svemu prema

projektu. Na donjem delu vertikalni stubovi se hamburškim

lukovima pričvršćuju na spoljne strane ivice zidova na

unapred ugraĎene čelične pločice. Cena obuhvata i

antikorozivnu zaštitu od peskarenja i toplopocinkovanja.

((14.0+1.5+33.5+28.0+2x5.2+2x2.3)x3+60x1.0)x2.01

Obračun po kg. kg 720,00

7, Nabavka i ugradnja čeličnih anker pločica d=10 mm,

dimenzija 150x150 mm sa navarenim špracnama. Pločice se

ugraĎuju na spoljne strane zidova kružnog bazena na

razmaku prema projektu i služe za pričvršćenje vertikalnih

stubova ograde. 

Obračun po kg. kg 250,00
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R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

8, Nabavka i ugradnja čeličnih ploča Č.4580 I Č.0361 na mestu

prodora cevi. Ploča min. 10 cm ulazi u konstrukciju.

Pozicijom predvideti i ugradnju polistirol ploče i betoniranje

polimernim betonom otvora oko obima ugraĎene cevi i

konstrukcije, kao i sav potreban rad i materijal.  

Dim. č. Ploča Č.4580: 750x500x3 - 3 kom, 700x450x3 - 

3kom,  750x750x3 - 1 kom, 850x850x3 -1kom, 900x900x5 - 

1kom 

Obračun po kg.

3.34m²x24kg/m²+0.81m²x40kg/m² kg 85,00

Dim. č. Ploča Č.0361: 600x600x3 - 2 kom, 750x750x3 - 1 

Obračun po kg.

1.30m²x23.5kg/m² kg 31,00

9, UgraĎivanje 4 repera za praćenje sleganja u zidove rezervoara

sa izvedenim prvim visinskim snimanjem tzv. nulto snimanje

sleganja.

Obračun paušalno. pauš  

10, Probno punjenje (pre zatrpavanja radne jame) objekta čistom

vodom radi provere vodonepropusnosti izvedene konstrukcije.

U slučaju neuspele probe izvoĎač radova po svom trošku vrši

sanaciju i ponavlja probu. Jediničnom cenom obuhvatiti sav

potreban rad i materijal zajedno sa pražnjenjem objekta. 

Obračun paušalno. pauš  

11, Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja elemenata u

naknadni taložnik. Centralni deo se sastoji od donjih nosača

od pravougaone cevi 80x60x3x2000mm - 4kom Č4580 i od

"U" 18 toplocinkovanih čeličnih profila 4x9000mm i

rešetkastih gazišta (poklopaca) 4100x900mm-1kom i

4000x1200mm-2 kom. Na delu "U" nosača gde se nalazi

gaziše postavlja se obostrana ograda dužine 2x4000mm kao u

poz. V.5. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i

materijal.

Obračun po kg ugraĎenog materijla odnosno po m'.

Č 4580 ( donji nosači 80x60x3 mm) kg 52,00

"U" profil m' 36,00

ograda kg 70,00

gazište m² 13,30

Svega V Ostali radovi:
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

VI     REKAPITULACIJA 1.4 AERACIONI BAZEN 

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

Ukupno je predviđeno 2 komada Aeraciona bazena

Sveukupno 1.4 Aeracioni bazen (2 kom):

Sveukupno 1.4 Aeracioni bazen (1 kom):
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

1.5 SILOS ZA MULJ

R.

br.
Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

I   ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u

svemu prema Aktu o urbanističkim uslovima i predmetnom

projektu.

Obračun po m².

13.00x13.00 m² 169,00

2, Mašinski iskop radne jame u kružnom širokom otkopu, zemlje

III kategorije sa istovremenim utovarom u vozilo.

Obračun po m³ iskopa.

11.6²xπx0,25x2.03+2.65²xπx0,25x0.9 m³ 220,00

3, Ručno planiranje dna radne jame s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

9.60²xπx0.25 m² 73,00

4, Nabavka, transport i ugradnja geofilca (200 gr/m²) ispod i

oko tampona od šljunka.

Obračun po m² geofilca.

9.60²xπx0.25+9.60xπx1.0 m² 535,00

5, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog šljunka

d=30 cm u slojevima ispod temeljne ploče. Nabijanje slojeva

vršiti vibronabijačima do  modula zbijenosti Ms = 30 MPa. 

Obračun po m³.
 

9.60²xπx0.25x0.30 m³ 22,00

6, Odvoz zemlje na deponiju u krugu gradilišta. Od ove

deponovane zemlje će se izvesti nasip oko objekta.

Obračun po m³.

220.0x1.25 m³ 275,00

7, Zatrpavanje radne jame oko objekta. Zatrpavanje se vrši u

slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored zidova silosa nakon

obavljenog probnog punjenja sa vodom i nakon zaštitnog

premaza betonskih zidova. Najmanja zahtevana zbijenost je

92 % po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Zatrpavanje se izvodi do nivelete okolnog terena.

Pozicijom je obuhvaćen i prevoz zemlje sa deponije u krugu

gradilišta.

Obračun po m³ ugraĎenog i zbijenog materijala.

220-8.60²xπx0.25x1.6-22.0-5.5 m³ 97,00

8, Snižavanje nivoa podzemne vode vakum pumpom ili drugim

odgovarajucim sredstvom za vreme izvoĎena radova ispod

NVP (do izgradnje donje ploče). Jediničnom cenom

obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvoĎenje predmetne

pozicije.Obračun po čas efektivnog rada sistema. čas 150,00

Svega I Zemljani radovi:
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II   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1, Betoniranje tampon betona na zbijeni šljunčani tampon u

debljini d=8 cm  MB 15 sa ravnom površinom.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

9.00²x0.25xπx0.08 m³ 5,50

2, Betoniranje kružne armiranobetonske temeljne ploče, prema

opštem opisu, betonom MB 30, kategorije B.II, marka

vodonepropusnosti V8.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

8,60²xπx0,25x0,40+1.20²xπx0,25x0,40 m³ 24,00

 

3, Betoniranje zidova armiranobetonskog kružnog bazena,

prema opštem opisu, betonom MB 30, kategorije B.II, marka

vodonepropusnosti V8. Prilikom betoniranja zidova ostaviti

otvore za cevovode prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

8.30xπx0.30x5.50+0.90xπx0.30x0.50 m³ 45,00

4, Betoniranje armiranobetonske gornje poklopne kružne ploče i

armiranobetonskih greda prema opštem opisu, betonom MB

30, kategorije B.II. Prilikom betoniranja ploče ostaviti otvore

za šaht poklopce i za rešetkaste poklopce prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.    

8.60²xπx0.25x0.20+0.30x0.30x8.00x2 m³ 14,00

5, Betoniranje trotoara oko silosa betonom MB 30 u padu i sa

istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa fugama 7-

10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida objekta. Fuge će se

popuniti sa Fug-masom za trotoare.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje

posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i

bočnu oplatu. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je 92 %

po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Cena oplate je sastavni deo kompletne cene

trotoara. 

Obračun po m² površine trotoara.  

10.60²xπx0.25-8.60²xπx0.25+4.0x1.0 m² 35,00

Svega II Betonski radovi:
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III TESARSKI RADOVI

 

1, Izrada, montaža i demontaža oplate za temeljnu ploču po

obodu, za crpni bazen dvostranu oplatu i za zubac visine 7

cm. Zubac se izvodi radi ugraĎivanja plastične trake visine 20

cm kao zaštite od prodora vode i kao vodič zidne oplate u

nastavku betoniranja. Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(8,60xπ+1.2x4+0.6x4)x0.6 m² 21,50

 

2, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate kružnog zida u

svemu po opštem opisu.  

Poz obuhvata sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

8,60xπx5,70+8,00xπx5,50 m² 293,00

3, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za poklopnu kružnu

ploču sa grednim nosačima. Visina podupiranja je 5.5m.

Poz obuhvata potreban rad i materijal.

Obračun po m².  

8.00²xπx0.25+(0.25+2x0.2)x2x8.00 m² 61,00

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima za kvalitet betona BII. Prečnici i

oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta

statičara. 

Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 12.500,00

V OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja plastične trake u dilatacije odnosno u

prekide betoniranja betonskih elemenata. Širina predviĎene

plastične trake je 20 cm. Traka se polaže upravno na prekid

betoniranja, tako da se polovina trake obuhvata prvim

betoniranjem a druga polovina prelezi u deo nastavka

betoniranja. 
Obračun po m’ shodno statičkom proračunu i tehnologiji

izrade.

 8.30xπ+4x5.5 m' 48,00

2, Nabavka i premaz vanjskih betonskih površina (koje su u

dodiru sa zemljom) Polifim bitolom nakon ispitivanja bazena

sa vodom, u svemu prema uputstvu proizvoĎača.

Obračun po m².

8.60xπx5.05 m² 137,00

Svega III Tesarski radovi:

Svega IV armirački radovi:
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3, Nabavka i premaz vanjskih vidljivih betonskih površina

(iznad terena) farbom za beton u svemu prema uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m².

8.60xπx1.0 m² 27,00

4, Obrada svih unutrašnjih podnih i zidnih površina Policemom

u svemu prema uputstvu proizvoĎača. Obrada površina se vrši

u 3 sloja:

*prvi sloj je penetracioni

*drugi sloj je osnovni

*treći sloj je završni.

Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.
Obračun po m².

8.30²xπx0.25+8.30xπx5.5 m² 200,00

5, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške izmeĎu ploče

trotoara i izmeĎu trotoara i kružnog zida.

Obračun po m` .

8.60xπ+27.00 m' 55,00

6, Nabavka i ugraĎivanje livenogvozdenih penjalica na svakih

25 cm u dva reda, s tim da je prvi na 50 cm od spoljašnje ivice

gornje ploče. Penjalice se ugraĎuju sa unutrašnje  strane. 

Obračun po komadu ugraĎene penjalice. kom 20,00

7, Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja leĎobrana

prema projektu. LeĎobran se sastavlja od čeličnih traka Č

4580 150x3 mm - 5kom dužine 2000 mm i 50x3 mm-5kom

dužine 3500mm. Cenom obuhvatiti sav rad i materijal. 

Obračun po kg ugraĎenog materijala. kg 91,00

 

8, Nabavka i ugraĎivanje standardnih livenogvozdenih šaht

poklopaca dimenzije 600 mm nosivosti 250 kN. Okviri

poklopca se ugraĎuju istovremeno sa betoniranjem gornje

ploče.

Obračun po komadu. kom 2,00

9, Nabavka i montaža čeličnog rešetkastog gazišta od pljosnatih

čeličnih elemenata 20x 4 mm sa otvorom okaca 30x30mm i

okvirom od L profila. Dimenzija gazišta je: 800x 800 mm -30

kg i 1000x1200- 52 kg. Jediničnom cenom obuhvatiti

antikorozivnu zaštitu u vidu toplocinkovanja i kompletnu

nabavku i ugradnju okvira profila.

Obračun po kg ugraĎenog materijala. kg 82,00

10, Nabavka i ugradnja ploča od nerĎajućeg čelika Č.4580 na

mestu prodora cevi. Ploča min. 10 cm ulazi u konstrukciju.

Pozicijom predvideti i ugradnju polistirol ploče i betoniranje

polimernim betonom otvora oko obima ugraĎene cevi i

konstrukcije, kao i sav potreban rad i materijal.  

Obračun po kg.

Dim. č. ploča:600x600x3.0 -2kom kg 18,00

Dim. č. ploča:700x700x3.0 -1kom kg 12,00
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11, Probno punjenje (pre zatrpavanja radne jame) objekta čistom

vodom radi provere vodonepropusnosti izvedene konstrukcije.

U slučaju neuspele probe izvoĎač radova po svom trošku vrši

sanaciju i ponavlja probu. Jediničnom cenom obuhvatiti sav

potreban rad i materijal zajedno sa pražnjenjem objekta. 

Obračun paušalno. pauš   

VI REKAPITULACIJA 1.5 SILOS ZA MULJ

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

Svega V Ostali radovi:

Sveukupno 1.5 Silos za mulj:

25



UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

1.6 POGONSKA ZGRADA

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

I     ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu u

svemu prema Aktu o urbanističkim uslovima i predmetnom

projektu.

Obračun po m².

23.88x9.90 m² 237,00

2, Ručni iskop rova za trakaste temelja u zemlji III kategorije sa

odlaganjem zemlje pored rova. 

Obračun po m³ iskopa.

2x(21.98+6.90)x0.55x0.80+2x6.90x0.45x0.80

+2x3.29x0.45x0.80+10.13x0.35x0.80+2x3.28x0.55x0.80 m³ 37,00

3, Ručno planiranje dna rova s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

2x(21.98+6.90)x0.55+2x6.90x0.45

+2x3.29x0.45+10.13x0.35+2x3.28x0.55 m² 49,00

4, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog šljunka

ispod trakastih temelja i ispod podova. Nabijanje slojeva vršiti

do  modula zbijenosti Ms = 20 MPa. 

Obračun po m³.

49.0x0.10+10.28x7.00x0.15+10.45x7.00x0.25 m³ 34,00

5, Vraćanje, nasipanje i razastiranje zemlje u slojevima d=10 cm

sa nabijanjem pored temelja nakon izvršene izolacije zidova i

ispod poda izdignutog dela zgrade. Zemlja koja nedostaje donosi

se sa lokalne deponije.2x(21.98+6.90)x0.20+2x6.90x0.20

+2x3.29x0.20+10.13x0.20+2x3.28x0.20+10.28x7.00x0.40

Obračun po m³. m³ 48,00

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1, Betoniranje temelja i temeljnih zidova na zbijeni šljunčani

tampon po projektu, betonom MB 20 sa ravnanjem povšine za

prijem hidroizolacije.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

2x(21.98+6.90)x0.55x0.40+2x6.90x0.45x0.40

+2x3.29x0.45x0.40+10.13x0.35x0.40+2x3.28x0.55x0.40+

(2x11.13+6.9)x0.45x0.8+(2x3.29+2x3.28)x0.25x0.8+

10.13x0.25x0.8+6.9x0.25x0.35+6.9x0.45x0.15+

2x10.85x0.45x0.15 m³ 37,00

     

Svega I Zemljani radovi:
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2, Betoniranje zaštitnog sloja hidroizolacije betonom MB 20 sa

ravnanjem povšine. 

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

(4.63x3.29+2x2.3x3.28+3.4x3.35+3.58x3.28+2.35x3.28)x0.08

+(4.8x6.9+5.05x6.9)x0.10 m³ 12,00

 

3, Betoniranje lako armiranog betonskog poda betonom MB 30 po

opštem opisu.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

(4.63x3.29+2x2.3x3.28+3.4x3.35+3.58x3.28+2.35x3.28)x0.05

+(4.8x6.9+5.05x6.9)x0.15 m³ 13,50

4, Betoniranje armiranobetonske ploče, "Fert" tavanice betonom

MB 30 kvaliteta BII, vodonepropusan. Površina betona treba da

je uglačana prilikom betoniranja a ne naknadno.

Poz obuhvata potreban rad i materijal, gredice, armaturu i beton. 

Obračun po m² izraĎene tavanice.

21.48x7.5 m² 161,00

5, Betoniranje armiranobetonskih stubova betonom MB 30

kvaliteta BII u glatkoj krutoj oplati. Poz obuhvata potreban rad i

materijal kao i skelu za ugraĎivanje betona. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

0,25x0,25x3,60x9+0.25x0.25x2.90x10 m³ 4,00

6, Betoniranje armiranobetonskih greda, serklaža betonom MB 30

kvaliteta BII u glatkoj krutoj oplati. Poz obuhvata potreban rad i

materijal kao i skelu za ugraĎivanje betona. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

(2x11.13+6.9)x0.45x0.35+(2x3.29+2x3.28)x0.25x0.35+

10.13x0.25x0.35+6.9x0.25x0.70+6.9x0.45x0.35+

2x10.85x0.45x0.35+(3.78+3.1+2x2.0+5x1.4+0.9+

4x0.6+4x0.8)x0.25x0.2+21.48x0.25x0.2x3+7.5x0.25x0.2x6 m³ 20,00

7, Betoniranje stepenica na ulazu u hol betonom MB 30. Stepenice

se lako armiraju. Površina se obraĎuje istovremeno za vreme

ugraĎivanja betona! Poz obuhvata potreban rad i materijal.

 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

0.6x0.45x1.4+3x0.175x0.3 m³ 1,00

8, Betoniranje trotoara oko objekta betonom MB 30. Cenom

obuhvatiti planiranje zemlje, ugraĎivanje tampona od šljunka

d=10cm i betoniranje trotoara d=10cm. Poz obuhvata potreban

rad,  materijal i oplatu.  

Obračun po m².  

(2x8.9+21.88)x1.0+4.0x3.5+6.2x3.0 m² 73,00
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9, Betoniranje raznih temeljnih stopa za opremu u krutoj oplati

betonom MB 30. Poz obuhvata potreban rad i materijal.  

Obračun po m³. m³ 10,00

III     TESARSKI RADOVI

 

1, Montaža i demontaža oplate za temeljne zidove. Poz obuhvata

sav  potreban rad i materijal.

Obračun po m².  

(3x21.88+6x7.95)x2x0.80 m² 181,00

 

2, Montaža i demontaža glatke oplate za zidove kanala u podu, u

svemu po opštem opisu. U cenu oplate uračunata je i radna

skela za betoniranje zidova. Poz obuhvata potreban rad i

materijal.
 Obračun po m².  

2x(4,80+1.60)x0,50 m² 7,00

3, Montaža i demontaža glatke oplate za "Fert" ploču. U cenu

oplate uračunata je i radna skela za betoniranje ploče. Poz

obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

161.0+2x(21,48+7,5)x0,3 m² 180,00

4, Izrada, montaža i demontaža krute oplate stubova. Oplata treba

da je glatka drvena ili čelična sa ugraĎenim trouglastim letvama

u uglove. Betonska površina ostaje natur, bez obrade. U cenu

oplate uračunata je i radna skela za betoniranje stubova. Poz

obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

4x0.25x3.6x9+0.25x4x2.9x10 m² 62,00

5, Izrada, montaža i demontaža krute oplate za armiranobetonske

grede i serklaže. Oplata treba da je glatka drvena sa ugraĎenim

trouglastim letvama u uglove. Betonska površina ostaje natur,

bez obrade. U cenu oplate uračunata je i radna skela za

betoniranje grede. Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(3.78+3.1+2x2.0+5x1.4+0.9+4x0.6+4x0.8)x0.4x2+

21.48x0.4x3x2+7.5x0.4x6x2 m² 110,00

6, Izrada, montaža i demontaža oplate stepenica i sokle, zaštite

izolacije.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. Obračun po m².  

3,38x1,40 m² 5,00

7, Izrada, montaža i demontaža krute oplate za temelje opreme u

svemu po detaljima isporučioca opreme.

Poz obuhvata potreban rad i materijal.  

 Obračun po m². m² 50,00

Svega II Betonski radovi:
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8, Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije na dve vode, na

jednu stolicu raspona do 8 m.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m² horizontalne površine.  

9.40x22.68 m² 214,00

9, Letvisanje krova za pokrivanje falcovanim crepom.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. Obračun po m² krovne

ravni.  

2x5.25x22.68 m² 240,00

10, Opšivanje strehe i zabata krova lamperijom ili rendisanim

daskama.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. Obračun po m².  

2x0,90x22,68+4x5.25x0,80 m² 57,00

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima. Prečnici i oblik armature se ne može

menjati bez saglasnosti projektanta statičara. 

Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 5.700,00

V    ZIDARSKI RADOVI

1, Zidanje zidova skeletne konstrukcije, ukupne debljine d=45 cm

koji se sastoji od 25 cm šupljeg bloka + 8 cm stiropora + 12 cm

fasadne opeke normalnog formata. Fasadna strana se zida u

"Robao" tehnici sa reljefnim ukrasima. 

Poz obuhvata sav rad, materijal i potrebnu skelu. 

Obračun po m³.  

2x(21.88+7.90)x3.45x0.45+7.5x2.1x0.45 m³ 97,00

2, Zidanje pregradnih zidova od opeke normalnog formata,

debljine d=12 cm i d=25 cm.

Poz obuhvata potreban rad, materijal i izradu potrebne skele.

Obračun po m² za zid debljine d=12 cm i po m³ za zid debljine

d=25 cm.  

d=12 cm:

(3.35x2+1.6+2.5+1.8)x2.8+7.5x2.1 m² 36,00

d=25 cm:

(7.0x3.6+7.0x2.9x3+10.27x2.9)x0.25 m³ 30,00

Svega III Tesarski radovi:

Svega IV armirački radovi:
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3, Malterisanje unutrašnjih površina zidova i plafona od opeke sa

produžnim cementnim malterom. Cenom obuhvatiti sav rad,

materijal i skelu.

Obračun po m².

36.0x2+(7.0x3.6+7.0x2.9x3+10.27x2.9)x2+(20.98+7.0)x2x2.9+

20.98x7.0 m² 615,00

4, Oblaganje zidova keramičkim zidnim pločicama fuga na fugu.

Cenom obuhvatiti sav rad, materijal i fugovanje nakon polaganja

pločica. 

Obračun po m².

(1.59+1.92)x2x2.8+(1.2+1.8)x2x2x1.5+(2.5+1.45)x2x1.5

+(5.2+7.0)x2x2.0+(2.5+3.37)x2x2.8 m² 135,00

5, Oblaganje podova keramičkim neglaziranim podnim pločicama

fuga na fugu u cementnom malteru. Oblaganje poda izvesti u

padu prema odvodnom slivniku. Pad se postiže u debljini

cementnog maltera u koji se pločice polažu. Cenom obuhvatiti

sav rad, materijal i fugovanje nakon polaganja pločica. 

Obračun po m².

7.56+15.02+7.92+35.0+36.4+8.44+8.44+7.0 m² 132,00

 

6, Oblaganje poda sintelonom. Cenom obuhvatiti sav rad i

materijal.

Obračun po m². m² 12,00

7, Premaz ukrasne fasade sa vodoodbojnim fungicidnim bezbojnim

materijalom po uputstvu proizvoĎača. Cenom obuhvatiti sav rad,

materijal i skelu.

Obračun po m².

2x(21,88+7.9)x3.7+7.5x2.1 m² 237,00

8, Premaz unutrašnjih malterisanih površina "Policem"-om ili

sličnim proizvodom u svemu po uputstvu proizvoĎača. Cenom

obuhvatiti sav rad, materijal i skelu.

Obračun po m². m² 615,00

VI     KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1, Nabavka i pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom.

Pokrivanje izvesti u svemu po uputstvu proizvoĎača sa

originalnim fazonskim komadima snegobrana, ventilacionim

komadima i početnim i završnim komadima zabata.

Obracun po m².

2x5.25x22.68 m² 240,00

2, Nabavka i montaža slemenjaka u svemu po uputstvu

proizvoĎača.

Obracun po m. m' 23,00

 

Svega V zidarski radovi:
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3, Nabavka, izrada i montaža oluka od plastificiranog čeličnog lima

d=0.80 mm. Cenom obuhvatiti sav rad i materijal za nosače

oluka.

Obracun po m'.

horizontalni oluci m' 46,00

vertikalni oluci m' 24,00

4, Opšivanje prozorskih banaka sa plastificiranim aluminijumskim

limom.

Obračun po m. m' 14,00

VII    BRAVARSKI RADOVI

1, Nabavka, izrada i montaža raznih ankera, okvira kanala i ploča

u betonsku konstrukciju .

Obracun po kg. kg 300,00

2, Nabavka i montaža prozora i vrata od eloxiranog aluminijuma,

zastakljena trostrukim staklom u svemu prema detaljima

bravarije.

Obracun po kom.

Dimenzije 60/60 cm                          pos 1 kom 4,00

Dimenzije 140/140  cm                     pos 2 kom 5,00

Dimenzije 90/205 cm                        pos 3 kom 1,00

Dimenzije 200/205  cm                     pos 4 kom 1,00

Dimenzije 200/205 cm                      pos 5 kom 1,00

Dimenzije 310/205  cm                     pos 6 kom 1,00

Dimenzije 338/280  cm                     pos 7 kom 1,00

Dimenzije 70/205  cm                       pos 8 kom 2,00

Dimenzije 80/205 cm                        pos 9 kom 7,00

VIII      OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške u trotoaru i

izmeĎu zida šahtova i trotoara. Radove izvesti po uputstvu

proizvoĎača

Obračun po m` .

2x(21.88+7.90)x60x1.0 m' 120,00

2, Nabavka i ugraĎivanje teleskopskih tavanskih merdevina sa

vratima,skriveno u plafonskoj konstrukciji, sve kompletno.

Visina etaže je 3,10m. Dimenzija otvora je 60x100cm

Obračun po kom` . kom 1,00

3, Nabavka i ugradnja vindurit cevi Ø 110 mm pre betoniranja

temelja i zidova kanala

Obračun po m` . m' 36,00

Svega VI krovopokrivački radovi:

Svega VII bravarski radovi:

Svega VII ostali radovi:
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IX      IZOLATERSKI RADOVI

1, Nabavka i ugraĎivanje hidroizolacije podova sa u svemu prema

projektu.   

Obračun po m².

kondor IV   (21.88x7.9) m² 173,00

PVC folija  (10.98x7.9) m² 87,00

2, Nabavka materijala i izrada termoizolacije podova od stirodura. 

Obračun po m².

m² 87,00

3, Nabavka materijala i ugraĎivanje termoizolacije tavana prema

projektu. Obračun po m². m² 173,00

X      MOLERSKI RADOVI

1, Molovanje unutrašnjih površina posnom bojom. Pozicija

obuhvata rad, materijal i skelu. 

Obračun po m² m² 615,00

2, Premazivanje drvenih opšava krova, strehe i zabata sadolinom u

boji. Pozicija obuhvata potreban rad, materijal i skelu.

Obračun po m². m² 57,00

3, Čišćenje objekta po završetku radova i sreĎivanje okoline.

Obračun paušalno pauš   

XI  UNUTRAŠNJI VODOVOD

1, Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih cevi od polipropilena

(PPR-random tip 3), tzv. fluidterm cevi sa svim potrebnim

fazonskim komadima. Cevi se u sanitarnim čvorovima vode

skriveno, a u prostoriji za hemikalije i dehidraciju mulja

vidno.Vidne cevi se u objektu pričvršćuju za zid PPR držačima

ili obujmicama sa gumenim umetcima. Cevi se van objekta

postavljaju u rovove na dubini od 90cm od kote terena. Sve

postavljene cevi zaštiti termoizolacionim materijalom, isprati i

ispitati na pritisak od 6 bara, izvršiti dezinfekciju.

Obračun po m´ ugradjenog voda.

PPR 20 m 11,00

PPR 25 m 14,00

PPR 32 m 9,00

PPR 40 m 3,00

Svega IX izolaterski radovi:

Svega X molerski radovi:
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2, Nabavka, transport i ugradnja propusnih ventila sa

poniklovanom kapom i rozetom.

Obračun po komadu.

ravan propusni ventil 20 kom 3

ugaoni propusni ventil 20 kom 4

ravan propusni ventil 25 kom 2

3, Nabavka, transport i ugradnja propusnog ventila prečnika 30 (sa

njim se završava vod PPR 40).

Obračun po komadu.

propusni ventil 30 kom 1

4, Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi od PE visoke

gustine za radni pritisak od 6 bara za spoljni razvod. Postavljenu

cev isprati, ispitati na pritisak od 9 bara i dezinfikovati.

Jediničnom cenom  je obuhvaćen sav rad, cevi i spojni materijal.

Obračun po m’ ugraĎene i  primljene cevi.

PE 32 m 5,00

PE 40 m 14,00

5, Nabavka, dopremanje i montaža slavine sa holenderom. 

Obračun po komadu .

 - F 15mm (1/2") kom 1

XII UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA

1, Nabavka, dopremanje i ugradnja kanalizacionih cevi i fazonskih

komada od PVC-a. Jediničnom cenom je obuhvaćen spojni i

zaptivni materijal. Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati.

Oštećene ili naprsle cevi se ne smeju ugraĎivati. Postavljeni

kanalizacioni vod ispitati na vodonepropusnost. Cevi, van

objekta, se postavljaju u rov na sloj peska debljine 10 cm. Ovom

pozicijom je obuhvaćen sav potreban spojni i zaptivni materijal.

Obračun po m’ montiranog voda.

PVC 50 m 3,00

PVC 75 m 25,00

PVC 110 m 18,00

PVC 160 m 9,00

2, Nabavka, dopremanje i montaža podnih slivnika 150x150mm

DN 75mm od PVC-a sa rešetkom od nerĎajućeg lima.

Obračun po komadu ugradjenog slivnika. kom 4

3, Nabavka, dopremanje i montaža podnih slivnika 150x150mm

DN 110mm od PVC-a sa rešetkom od nerĎajućeg lima.

Obračun po komadu ugradjenog slivnika. kom 2

Svega XI unutrašnji vodovod:
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4, Nabavka, dopremanje i montaža PVC sifona nazivnog prečnika

160 mm.

Obračun po komadu ugradjenog sifona. kom 1

5, Nabavka, transport i ugradnja ventilacione glave DN 110mm, od

pocinkovanog lima debljine 1mm sa konusnim završetkom.

Ventilacionu glavu nastaviti na vertikalu fekalne kanalizacije uz

dobro zaptivanje. Ukupna dužina ventilacione glave je 1,5m

(1,0m iznad i 0,5m ispod krova).  

Obračun po komadu. kom 2

XIII UREĐAJNI PREDMETI

1, Nabavka, transport i montaža umivaonika od keramike veličine

46 x 60 cm sa plastičnim sifonom i stojećom baterijom.

Obračun po kompletu. komp 1

2, Nabavka, dopremanje i ugradnja tuš kade dimenzije 90 x 90 cm,

zidne baterije sa tušem i sifonom.

Obračun po kompletu. komp 1

3, Nabavka, dopremanje i montaža WC šolje od keramike sa

vertikalnim odvodom, sa plastičnim poklopcem, i vodokotlićem

za donju montažu, gibljive cevi i priključne cevi za šolju.

Obračun po kompletu. komp 2

4, Nabavka, dopremanje i montaža električnog bojlera zapremine

80 L za vertikalnu montažu, sigurnosnog i odbojnog ventila i

priključnih cevi.

Obračun po kompletu. komp 1

5, Nabavka, dopremanje i montaža sudopera, dvoručne stojeće

baterije i PVC sifona.

Obračun po kompletu. komp 1

6, Nabavka, dopremanje i montaža električnog bojlera zapremine

10 lit. za donju montažu.

Obračun po kompletu. komp 2

XIV  ZEMLJANI RADOVI (za vodovd i kanalizaciju)

1, Ručni iskop rova u zemlji II kategorije sa pravilnim odsecanjem

bočnih strana, za postavljanje kanalizacionih i vodovodnih cevi.

Rov je dužine 21.0m, prosečne širine 0,6m i prosečne dubine

1,0m. Iskopani zemljani materijal odbaciti 1,0m od ivice rova.

Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od čiste

zemlje. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa. m
3

13,00

Svega XII unutrašnja kanalizacija:

Svega XIII ureĎajni predmeti:
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2, Nabavka, dopremanje i ugraĎivanje peska u kanalske rovove sa

zbijanjem peska do potrebne zbijenosti. Pesak se ugraĎuje 10cm

ispod, oko i 30cm iznad cevi. Broj i mesta ispitivanja zbijenosti

odreĎuje nadzorni organ.

Obračun po m
3
 ugraĎenog peska.

21.0x0.5x0.6 m
3

6,5

3, Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa

na deponiji do koje je srednja transportna daljina 4km. 

Obračun po m
3
. m

3
6,5

4, Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u

slojevima od 20 cm. Materijal se ručno zbija do zbijenosti

MS=2,5-3,0 kN/cm
2
. 

Broj i mesta ispitivanja zbijenosti odreĎuje nadzorni organ.

Obračun po m
3 

zatrpanog rova.

13.0-6.5 m
3

6,5

 XV REKAPITULACIJA  1.6 POGONSKA ZGRADA

I     ZEMLJANI RADOVI

II    BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III   TESARSKI RADOVI

IV   ARMIRAČKI RADOVI

V    ZIDARSKI RADOVI

VI   KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

VII  BRAVARSKI RADOVI

VIII OSTALI RADOVI

IX   IZOLATERSKI RADOVI

X    MOLERSKI RADOVI

XI  UNUTRAŠNJI VODOVOD

XII UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA

XIII UREĐAJNI PREDMETI

XIV  ZEMLJANI RADOVI (za vodovd i kanalizaciju)

Svega XIV zemljani radovi:

Sveukupno 1.6 Pogonska zgada:
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I   ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu.

Obračun po m².

3,60x2,80 m² 10,00

2, Mašinski iskop radne jame u širokom otkopu sa ručnim

dokopavanjem, zemlje III kategorije sa istovremenim

utovarom u vozilo. Cenom obuhvatiti 70 % mašinskog iskopa

i 30 % ručnog  iskopa.
Obračun po m³ iskopa.

 0,50x(3,60x2,80+2,90x2,10)x1,68 m³ 14,00

3, Ručno planiranje dna radne jame s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

2.9x2.1 m² 6,00

4, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog šljunka u

slojevima d=15 cm ispod temeljne ploče. Nabijanje slojeva

vršiti vibronabijačima do  modula zbijenosti Ms = 30 MPa. 

Obračun po m³.

2,90x2,10x0,20 m³ 1,50

5, Odvoz zemlje na deponiju u krugu gradilišta. Od viška ove

deponovane zemlje će se izvesti nasip oko objekata.

Obračun po m³.

14.0x1,25 m³ 17,50

6, Zatrpavanje radne jame oko objekta. Zatrpavanje se vrši u

slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored zidova vodomernog

šahta. Najmanja zahtevana zbijenost je 92 % po Proctoru

(JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS U.B.1.046).

Zatrpavanje se izvodi do nivelete okolnog terena. Pozicijom je

obuhvaćen i prevoz zemlje sa deponije u krugu gradilišta.

Obračun po m³.

14.0-2,60x1,80x1.4-1.5-0.5 m³ 5,50

II   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1, Betoniranje tampon betona MB 15 na zbijeni šljunčani

tampon debljine d=8 cm. 

Obračun po m³.

2,90x2,10x0,08 m³ 0,50

  

Svega I Zemljani radovi:
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2, Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B.II.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

2,60x1,80x0,20 m³ 1,00

 

3, Betoniranje armiranobetonskih zidova prema opštem opisu,

betonom MB 30, kategorije B.II. Prilikom betoniranja zidova

ostaviti otvore za cevovode prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

2x(2,60+1,80)x1,20x0,20 m³ 2,50

4, Betoniranje armiranobetonske gornje ploče prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B.II. Prilikom betoniranja

gornje ploče ostaviti otvor za šaht poklopac prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

2,60x1,80x0,15 m³ 1,00

5, Izrada anker blokova od nabijenog betona MB 20, ispod

hidrotehničkih elemenata.

Obračun po m³ betona. m³ 0,50

6, Betoniranje trotoara oko šahta betonom MB 30 u padu i sa

istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa fugama 7-

10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida šahta. Fuge će se

popuniti sa Fug-masom za trotoare.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje

posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i

bočnu oplatu. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je 92 %

po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Cena oplate je sastavni deo kompletne cene

trotoara. 

Obračun po m² površine trotoara.  

4.6x3.8-2.6x1.8 m² 13,00

 

Svega II Betonski radovi:
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III TESARSKI RADOVI

 

1, Izrada, montaža i demontaža oplate za temeljnu ploču po

obodu i za zubac visine 7 cm. Zubac se izvodi radi

ugraĎivanja plastične trake visine 20 cm kao zaštite od

prodora vode i kao vodič zidne oplate u nastavku betoniranja.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

2x(2,60+1,80)x0,40 m² 4,00

 

2, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za zidove šahta u

svemu po opštem opisu. U cenu oplate uračunata je i radna

skela za betoniranje zidova.

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

2x(2,60+1,80+1,40+2,20)x1,55 m² 25,00

3, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za gornju ploču

šahta. Visina podupiranja je 1.2 m.  

Poz obuhvata sav potreban rad i materijal. 

Obračun po m² kompletno izraĎene i demontirane oplate.  

2,20x1,40 m² 3,00

IV   ARMIRAČKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima za kvalitet betona BII. Prečnici i

oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta

statičara. 
Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 670,00

V OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja plastične trake u dilatacije odnosno u

prekide betoniranja betonskih elemenata. Širina predviĎene

plastične trake je 20 cm. Traka se polaže upravno na prekid

betoniranja, tako da se polovina trake obuhvata prvim

betoniranjem a druga polovina prelezi u deo nastavka

betoniranja. 
Obračun po m’ shodno statičkom proračunu i tehnologiji

izrade.

2x(2.40+1.60) m' 8,00

2, Nabavka i premaz vanjskih betonskih površina do ravni

terena (koje su u dodiru sa zemljom) sa Polifim bitolom u

svemu po uputstvu proizvoĎača.

Obračun po m².

2x(2,60+1,80)x1,40 m² 12,50

Svega III Tesarski radovi:

Svega IV armirački radovi:

38



UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

3, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške izmeĎu ploča

u trotoaru i izmedu trotoara izida. Radove izvesti po uputstvu

proizvoĎača fuga mase.

Obračun po m` . m' 22,00

4, Nabavka i ugraĎivanje livenogvozdenih penjalica na svakih

25 cm u dva reda, stim da je prvi na 50 cm od spoljašnje ivice

gornje ploče. 

Obračun po komadu ugraĎene penjalice. kom 2,00

5, Nabavka i ugraĎivanje standardnog livenogvozdenog šaht

poklopca dimenzije 600 mm nosivosti 250 kN. Okvir

poklopca se ugraĎuju istovremeno sa betoniranjem gornje

ploča šahta. 

Obračun po komadu. kom 1,00

6, Čiščćenje i ravnanje okoline šahta po završetku radova.

Obračun paušalno. pauš  

VI REKAPITULACIJA 1.7 VODOMERNI ŠAHT

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

Svega V Ostali radovi:

Sveukupno 1.7 Vodomerni šaht:
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R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere
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I   ZEMLJANI RADOVI

1, Obeležavanje objekta na terenu i prenos na nanosnu skelu.

Obračun po m².

3.90x4.90 m² 20,00

2, Mašinski iskop radne jame u širokom otkopu sa ručnim

dokopavanjem, zemlje III kategorije sa istovremenim

utovarom u vozilo. Cenom obuhvatiti 70 % mašinskog iskopa

i 30 % ručnog  iskopa.
Obračun po m³ iskopa.

0,5x(2.30x3.30+4.60x5.60)x2.33 m³ 39,00

3, Ručno planiranje dna radne jame s tačnošću ±1 cm/10 m.

Obračun po m².

2.30x3.30 m² 8,00

4, Nabavka, dovoz i ugraĎivanje tampona od prirodnog šljunka

u slojevima d=15 cm ispod temeljne ploče. Nabijanje slojeva

vršiti vibronabijačima do  modula zbijenosti Ms = 30 MPa. 

Obračun po m³.

2.30x3.30x0.15 m³ 1,50

5, Odvoz zemlje na deponiju u krugu gradilišta. Od viška ove

deponovane zemlje će se izvesti nasip oko objekta.

Obračun po m³.

39.0x1.25 m³ 49,00

6, Zatrpavanje radne jame oko objekta. Zatrpavanje se vrši u

slojevima d=20 cm sa nabijanjem pored zidova šahta nakon

obavljenog probnog punjenja objekta sa vodom i nakon

zaštitnog premaza betonskih zidova. Najmanja zahtevana

zbijenost je 92 % po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25

MPa (JUS U.B.1.046). Zatrpavanje se izvodi do nivelete

okolnog terena. Pozicijom je obuhvaćen i prevoz zemlje sa

deponije u krugu gradilišta.

Obračun po m³.

39.0-1.9x2.9x2.1-1.5-0.6 m³ 26,00

7, Snižavanje nivoa podzemne vode vakum pumpom ili drugin

odgovarajućim rešenjem, za vreme izvoĎenja radova ispod

NVP (do izgradnje donje ploče). Jediničnom cenom

obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvoĎenje predmetne

pozicije.
Obračun po čas efektivnog rada sistema čas 75,00

Svega I Zemljani radovi:
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R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

II   BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

1, Betoniranje tampon betona na zbijeni šljunčani tampon u

debljini d=8 cm    MB 15 sa ravnom površinom.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.

2.30x3.30x0.08 m³ 0,60

2, Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče prema opštem

opisu, betonom MB 30, kategorije B.II, marka

vodonepropusnosti V8.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

1.90x2.90x0.25 m³ 1,50

 

3, Betoniranje armiranobetonskih zidova prema opštem opisu,

betonom MB 30, kategorije B.II, marka vodonepropusnosti

V8. Prilikom betoniranja zidova ostaviti otvore za cevovode

prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

2x(1.90+2.90)x2.60x0,20 m³ 5,00

4, Betoniranje armiranobetonske ploče prema opštem opisu,

betonom MB 30, kategorije B.II. Prilikom betoniranja ploča

ostaviti otvore za rešetkaste poklopce prema projektu.

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom. 

Obračun po m³ ugraĎenog betona.  

1.90x2.90x0.15 m³ 1,00

5, Betoniranje trotoara oko šahta betonom MB 30 u padu i sa

istovremenom obradom površine. Trotoar izvesti sa fugama 7-

10 mm, sa isto tolikim razmakom i od zida šahta. Fuge će se

popuniti sa Fug-masom za trotoare.  

Poz obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju betona sa

spoljnim i unutrašnjim transportom, planiranje, nabijanje

posteljice i izradu tampon sloja od šljunka d=10 cm kao i

bočnu oplatu. Najmanja zahtevana zbijenost tampona je 92 %

po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS

U.B.1.046). Cena oplate je sastavni deo kompletne cene

trotoara. 

Obračun po m² površine trotoara.
3.90x4.90-1.9x2.9 m² 14,00

Svega II Betonski radovi:
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mere

Količina Jed.cena     Iznos

III TESARSKI RADOVI

 

1, Izrada, montaža i demontaža bočne oplate za temeljnu ploču i

za zubac visine 7 cm. Zubac se izvodi radi ugraĎivanja

plastične trake visine 20 cm kao zaštite od prodora vode i kao

vodič zidne oplate u nastavku betoniranja. Poz obuhvata

potreban rad i materijal. 

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

(1.90+2.9)x2x0.45 m² 4,50

 

2, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za zidove objekta u

svemu po opštem opisu. U cenu oplate uračunata je i radna

skela za betoniranje zidova. Poz obuhvata potreban rad i

materijal. 
Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

4x(1.90+2.90)x2.60 m² 50,00

3, Izrada, montaža i demontaža glatke oplate za gornju ploču

šahta. Visina podupiranja je 2.60m.  

Poz obuhvata potreban rad i materijal. 

Obračun po m².  

1.5x2.5 m² 4,00

IV   ARMIRAĈKI RADOVI

1, Nabavka, izrada, dopremanje i montaža armature u svemu

prema važećim propisima za kvalitet betona BII. Prečnici i

oblik armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta

statičara. 

Obračun po kg ugraĎene armature, prema specifikaciji. kg 1.100,00

IV OSTALI RADOVI

1, Nabavka i ugradnja plastične trake u dilatacije odnosno u

prekide betoniranja betonskih elemenata. Širina predviĎene

plastične trake je 20 cm. Traka se polaže upravno na prekid

betoniranja, tako da se polovina trake obuhvata prvim

betoniranjem a druga polovina prelezi u deo nastavka

betoniranja. 

Obračun po m’ shodno statičkom proračunu i tehnologiji

izrade.

2x(1.70+2.70) m' 9,00

2, Nabavka i premaz vanjskih betonskih površina (koje su u

dodiru sa zemljom) Polifim bitolom nakon ispitivanja bazena

sa vodom, u svemu prema uputstvu proizvoĎača.

Obračun po m².

2x(1.90+2.90)x2.10 m² 21,00

Svega III Tesarski radovi:

Svega IV Armiraĉki radovi:
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3, Nabavka i premaz vanjskih vidljivih betonskih površina

(iznad terena) farbom za beton u svemu prema uputstvu

proizvoĎača.

Obračun po m².

2x(1.9+2.9)x0.85 m² 8,50

4, Obrada svih unutrašnjih podnih i zidnih površina Policemom

u svemu prema uputstvu proizvoĎača. Obrada površina se vrši

u 3 sloja:

*prvi sloj je penetracioni

*drugi sloj je osnovni

*treći sloj je završni.

Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.

Obračun po m².

2x(1.5+2.5)x2.6 m² 21,00

5, Nabavka i ugradnja "fugizola" za popunu reške u trotoaru,

pored  zidova i izmeĎu ploča trotoara.

Obračun po m` .

2x(1.90+2.90)+14.0 m' 24,00

6, Nabavka i ugraĎivanje livenogvozdenih penjalica na svakih

25 cm u dva reda, stim da je prvi na 50 cm od spoljašnje ivice

gornje ploče. 

Obračun po komadu ugraĎene penjalice. kom 8,00

7, Nabavka i ugradnja čeličnih ploča Č. 4580 na mestu prodora

cevi. Ploča min. 10 cm ulazi u konstrukciju. Pozicijom

predvideti i ugradnju polistirol ploče i betoniranje polimernim

betonom otvora oko obima ugraĎene cevi i konstrukcije, kao i

sav potreban rad i materijal.  
Dim. č. ploča: 700x700x4mm - 1kom i 1250x700x4mm-1kom

Obračun po kg. kg 55,00

  

8, Nabavka i montaža čeličnog rešetkastog gazišta od pljosnatih

čeličnih elemenata 20x 4 mm sa otvorom okaca 30x30mm.

Dimenzija gazišta je: 1000x1250mm-2kom ukupne težine 115

kg. Jediničnom cenom obuhvatiti antikorozivnu zaštitu u

vidu toplocinkovanja i kompletnu ugradnju okvira profila.

Obračun po kg ugraĎenog materijala. kg 115,00

9, Probno punjenje (pre zatrpavanja radne jame) objekta čistom

vodom radi provere vodonepropusnosti izvedene

konstrukcije. U slučaju neuspele probe izvoĎač radova po

svom trošku vrši sanaciju i ponavlja probu. Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal zajedno sa

pražnjenjem objekta. 

Obračun paušalno. pauš   

Svega V Ostali radovi:
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VI REKAPITULACIJA 1.8 Šaht preĉišćene vode

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

III TESARSKI RADOVI

IV ARMIRAČKI RADOVI

V  OSTALI RADOVI

Sveukupno 1.8 Šaht preĉišćene vode:
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1.9     ZEMLJANI NASIP OKO OBJEKATA

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

1, Raščišćavanje terena sa odgurivanjem humusa buldozerom u

sloju d=40 cm. Humus se deponuje pored gradilišta i koristi se

za humusiranje nasipa i ostalih zelenih površina.

Obračun po m³.

((97.8+65.8)x0.5x61.0+14.5x6.3)x0.4 m³ 2.032,00

2, Nabavka, dovoz i ugradnja zemlje u nasip oko objekata sa

formiranjem kosine 1:1,5. Zemlju ugraditi u slojevima od 20

cm sa nabijanjem. Najmanja zahtevana zbijenost je 92 % po

Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS U.B.1.046).

Nasip se izvodi do nivelete koja je 20 cm niža od planirane

nivelete.

Obračun po m³ ugrađene i nabijene zemlje.

zapremina nasipa bez objekata  iznosi 3653.0 m³

(4480.0+728.0-1360.0-183.0-12.0=3653.0)

zemlja koja se dovozi sa privremene deponije na gradilištu  m³ 1.103,00

zemlja koja se dovozi sa  deponije van gradilišta

(3653.0-1103.0=2550.0)  m³ 2.550,00

3, Nabavka, dovoz i ugradnja zemlje d=20cm na prostoru

parcele gde je skinjen humus. To je površina parcele izvan

nasipa, putnih i ostalih objekata. Zemlju ugraditi sa

nabijanjem. Najmanja zahtevana zbijenost je 92 % po

Proctoru (JUS U.B.1.038) ili Ms= 25 MPa (JUS U.B.1.046).

Zemlja se dovozi sa deponije van gradilišta.

Obračun po m³ ugrađene i nabijene zemlje.

((97.8+65.8)x0.5x61.0+14.5x6.3-1820.0-1181.0)x0.20=

2080.0x0.20  m³ 416,00

4, Nabavka i ugradnja završnog sloja humusa d=20cm iznad

formiranog nasipa i na ostalom prostoru parcele gde je

skinjen humus van putnih i ostalih objekata. Najmanja

zahtevana zbijenost je 92 % po Proctoru (JUS U.B.1.038) ili

Ms=25 MPa (JUS U.B.1.046).

Obračun po m³ ugrađenog humusa 

koji se dovozi sa privremene deponije pored gradilišta.

(1398.0+2080.0)x0.20  m³ 696,00

5, Odvoz viška humusa na udaljenost od 3 km. Pozicijom

obuhvatiti i mašinski utovar.

Obračun po m³.

2032.0-696.0=1336.0  m³ 1.336,00

6, Fino planiranje krune i škarpe nasipa.

Obračun po m² isplanirane površine.  m² 1.398,00

Ukupno je predviđeno 2 komada aeraciona bazena.

Sveukupno 1.9 Zemljani nasip (1 aeracioni bazen):

Sveukupno 1.9 Zemljani nasip (2 aeracioni bazen):
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1.10     OGRADA I KAPIJA 

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

1, Ručni iskop za temelje stubova ograde i kosnika u zemlji II

kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1.00 m od ivice rova.

Višak zemlje od iskopa će se rasplanirati na okolni teren.

Obračun po m³ iskopane zemlje.

0.30x0.30x0.70x179                                  m³ 12,00

2, Nabavka, isporuka i postavljanje armiranobetnskih stubova

dimenzije 10x10x300cm sa zakošenim gornjim krajem.

Stubovi se ugrađuju u nabijeni beton MB 20 koji zajedno sa

stubom čini temelnji deo. U obračunu obuhvaćeni su kosnici

ukupno 10 komada koji se postavljaju na uglovima i pored

kapije.

Obračun po komadu postavljenog stuba. kom 179,00

3, Nabavka, isporuka i postavljanje zaštitne ograde od žičanog

pletiva sa okcima 8x8cm i debljinom pocinkovane žice 2.2

mm. Po obodu pletiva ogradu ojačati sa žicom debljine 4 mm

vezano za stubove. Visina žičanog pletiva mereno od zemlje

je 170 cm.

Obračun po m' postavljene razapete ispune ograde. m' 358,00

4, Nabavka, isporuka i postavljanje bodljikave žice u dva reda

vezano za stubove prema datom detalju ograde od pletene

žice.

Obračun po m' postavljene žice.

327 m' x 2 reda m' 654,00

5, Nabavka potrebnog materijala i izrada ulazne kapije. Kapija

je dvokrilna dimenzije: 300x220 cm sa antisimetričnim

krilima širine 100 odnosno 200 cm. Okvir kapije je od

kvadratnih čeličnih cevi 50x50x3 mm a ispuna od flach

pljosnatih čeličnih traka dimenzije 3x50 mm, koji se postavlju

pod uglom od 45 na osovinskom razmaku od 12 cm.

Jedničnom cenom obuhvatiti: antikorozivnu zaštitu u vidu

čisćenja od rđe, hemijsko tretiranje antirost sredstvom, premaz

osnovnom bojom 2 puta i završni zaštitni sloj na bazi

epoksidnih materijala, šarke koje se ugrađuju na kapiju i u

betonski stub, kvaku i elezet bravu i mehanizam za fiksiranje

krila kapije pri zavorenom i otvorenom pložaju.

Obračun po komadu kompletno ugrađene kapije. kom 1,00

Sveukupno 1.10 Ograda i kapija:
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1.11 OZELENJAVANJE 

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

1, Završno čišćenje terena od otpadaka sa odvozom otpadaka na

javnu deponiju.

Obračun paušalno. pauš 1,00

2, Tanjiranje površine koja je predviđena za ozelenjivanje

(površina između ograde i nasipa izuzev površine objekata).

Obračun po m² tanjirane površine. m² 2080,00

3, Zasejavanje travom humusiranog dela krune nasipa (gornji

ravan deo) i ostalih delova parcele (površina između ograde i

nasipa izuzev površine objekata). Jediničnom cenom

obuhvatiti nabavku, zasejavanje, nabijanje i negovanje trave

do prvog šišanja.

Obračun po  m² zasejane i odnegovane površine trave.

498.0+2080.0  m² 2.578,00

4, Ozelenjavanje kosine krune nasipa busenima trave.

Jediničnom cenom obuhvatiti sledeće:

*fino planiranje kosine nasipa

*nabavka,postavljanje i privremeno fiksiranje drvenim

kolcima busena trave

*negovanje trave do prvog košenja

Obračun po  m² busenovane  i odnegovane površine trave.  m² 900,00

5, Nabavka, sađenje i negovanje tuja u periodu od tri meseca

nakon sađenja. Tuje se postavljaju pored ograde i oko

parkinga na osovinskom razmaku od 0.80 cm. Visina sadnice

je oko 100 cm. Jediničnom cenom obuhvatiti i obnavljanje

ošusenih sadnica.

Obračun po komadu zasađenje tuje. kom 400

6, Nabavka, sađenje i negovanje drva u periodu od tri meseca

nakon sađenja.

Obračun po komadu zasađenog drveta. kom 6

Sveukupno 1.11 Ozelenjavanje:
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1.12 SAOBRAĆAJNICE I PLATOI

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

1, Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu za putnu

konstrukciju, parking i platoe. Jediničnom cenom obuhvatiti i

utovar i transport zemlje na srednju transportnu daljinu od 4

km. Zahtevana tačnost je ± 2cm. Više iskopane površine se ne

naplaćuje. Obaveza izvođača je da prekomerni iskop popuni

tamponom peska o svom trošku. 

Obračun po m³ iskopane i transportovane zemlje.

(288.0+229.0+83.0+86.0)x0.56+75.0x0.30 m³ 407,00

2, Uređenje posteljice, tj. grubo i fino planiranje i nabijanje

ježevima i drugim odgovarajućim sredstvima sa nabijanjem do

zbijenosti 100 % po standardnom Proctor-u, uz eventualnu

zamenu tla na lošim, nehomogenim mestima. Nakon izvršenja

nabijanja posteljica se planira sa tačnošću od ± 2 cm i povalja

striktno se držeći projektovanih kota i padova. 

Obračun po m² isplanirane i zbijene posteljice. 

288.0+229.0+83.0+86.0+75.0 m
2

761,00

3, Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od

peska u ukupnoj debljini od 25 cm, sa razastiranjem u

slojevima debljine u zavisnosti od vrste i mogućnosti

primenjenih mehaničkih vibracionih sredstava za nabijanje.

Kvalitet upotrebljenog materijala mora odgovarati

standardima i propisima. Tampon se nabija, pri optimalnoj

vlažnosti materijala, do zbijenosti 99% po modifikovanom

Proctor-u. Rezultate ispitivanja je izvođač dužan dokazati

putem angažovanja jedne ovlaštene nezavisne institucije.

Nakon zbijanja treba gornju površinu tamponskog sloja

izravnati statičkim valjkom na projektovani profil, sa tačnošću

od ± 1cm. Nadzorni organ vrši prijem tampona sa

kontrolisanjem visine instrumentom, a ravnost sa ravnjačom

dužine 4 m i podatke o prijemu tampona upisuje u

građevinski dnevnik. Pozicijom je obuhvaćen tampon sloj

putne konstrukcije i platoa.

Obračun se vrši po m
3
 gotovog tampona u zbijenom stanju.

(288.0+229.0+83.0+86.0)x0.25 m
3

172,00

4, Izrada tamponskog sloja d = 20 cm od tucanika vel. zrna 0 –

30 mm. Kamen od koga se radi tucanik mora odgovarati

važećim standardima za kvalitet. Razastiranje i nabijanje se

vrši mašinskim putem. Slojevi se valjaju uz polivanje vodom.

Ne sme se valjati za vreme mraza. Zbijenost se mora postoći

do Me = 70 N/mm². Zbijeni sloj visinski i po ravnosti može

da odstupi najviše ± 15 mm.
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br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

Nadzorni organ vrši prijem tampona sa kontrolisanjem visine

instrumentom, a ravnost ravnjačom dužine 4 m'. Podatke o

prijemu tampona upisuje u građevinski dnevnik.

Obračun se vrši po m² gotovog tampona u zbijenom stanju. 

(288.0+229.0+83.0+86.0)x0.20 m
3

138,00

5, Izrada sloja d=7 cm od bitumeniziranog separiranog šljunka

sa dodatkom 30-40% kamenog materijala, 10-20 %

majdanskog peska, 3% filera i 4 % bitumena 45 ili 60. Masa

se proizvodi vrućim postupkom u asfaltnoj bazi. Temperatura

gotove mase u asfaltnoj bazi treba da je 150 -160 C.

Razastiranje vršiti finišerom a komprimiranje valjcima

odgovarajuće težine . Zahtevaju se sledeće osobine po

Marshal-u : 
-zbijenost min.98 %

- stabilnost na 60 C min. 600-700 kp

- tečenje na 60 C 1-4 mm

- modul ukočenosti na 60  C min. 35-40 N/mm2

Urađeni sloj ne sme odstupati od projektovane visine više od

+/- 10 mm, a ravnosti na letvi dužine 4 m najviše +/- 6 mm.

Obračun po m² ugrađene asfaltne mase sa svim potrebnim

materijalom i radom

288.0+229.0+83.0+86.0 m
2

686,00

6, Izrada završnog habajućeg sloja od asfaltbetona 0/8 mm,

d=4cm od mešavine 59% plemenitog agregata od 0-4 i 4-8

mm, 26% peska, 8.4 % filera i 4% bitumena 60. Tačne %

materijala treba ustanoviti na osnovu recepture izrađene od

strane ovlaštene institucije, na bazi prethodnog ispitivanja

primenjenih materijala. Masa se proizvodi vrućim postupkom

u asfaltnoj bazi. Temperatura gotove mase u mešalici treba da

iznosi 160-170 C stepeni. Razastiranje se vrši finišerom, a

komprimiranje lakšim i težim valjcima. Masa se izrađuje po

JUS U.E4.014. Izuzev zbijenosti, stabilnost, i modul

ukočenosti za bitumen važi JUS U.M3.010, za kameno brašno

JUS R.V3.045, a za kameni agregat JUS B.B3.050. Zahtevane

osobine po Marshalu: 

- stepen zbijenosti min 98%

- modul ukočenosti 40-70 N/mm2

Veza sa predhodnim slojem je bitumenska emulzija 0.5 kg/m² 

špricom na predhodno potpuno očišćenu i oduvanu površinu.

Izvedeni sloj visnski može odstupati od projekta za najviše +/-

10 mm a po ravnosti +/- 4mm. 

Obračun po m² ugrađenog nabijenog asfaltnog betona 

kompletno sa svim potrebnim materijalom i radom . m
2

686,00
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7, Izrada parking prostora od betonskih travnih rešetki dimenzija

60x40x10cm. Travne rešetke se postavljaju na sledeću

podlogu:

-tampon sloj od peska d=5cm

-tampon sloj od tucanika d=15cm. 

Ovi slojevi treba da budu zbijeni do nosivosti za lak saobraćaj

(92% po Proktoru ili MS=25 MPa). 

Pozicijom obuhvatiti sav potreban rad i materijal kao i sve

potrebne kontrole kvaliteta ugrađenih slojeva.

Obračun po m². m
2

75,00

8, Nabavka kompletnog potrebnog materijala i ugradnja

rešetkastih slivnika u kolovoznoj konstrukciji sa povezom na

sistem kanalizacije. Povezni vod je od PVC cevi prečnika

200mm dužine 5.0m. Tačan položaj slivnika je određen

projektom.
Obračun po kom. kom 2

9, Izrada upojnog jarka pored kolovozne konstrukcije i platoa.

Srednja dubina jarka je 0.40 cm, širina kanal pri dnu je b=0.50

cm, nagib kosine 1:1,5. Jediničnom cenom obuhvatitii

mašinski iskop zemlje II kategorije sa profilsanim kašikom,

utovar i odvoz viška zemlje na deponiju. Srednja transportna

daljina je 4 km. 
Obraćun po m³ iskopane i transportovane zemlje.

1.10x0.40x100.0 m³ 44,00

10, Uređenje, tj. grubo i fino planiranje bankine pored kolovoza,

platoa i parkinga u širini od 1.0 m, sa mehaničkim nabijanjem

do 95% prema Proctoru. Zahtevana tačnost je u granicama od

± 3 cm. U cenu obračunati i humusiranje bankine u sloju

debljine 10 cm.

Obračun po m² isplanirane površine. m
2

327,00

11, Nabavka i postavljanje upuštenih betonskih ivičnjaka

dimenzija 12x18x60 cm na ivicu kolovoza, platoa i parkinga.

Ivičnjak se postavlja na sloj betona MB 30 srednje debljine

od 20 cm. 

Obračun po m postavljenog ivičnjaka. m' 327,00

12, Nabavka i postavljanje reflektujućih znakova sa okruglim

čeličnim stubovima dužine 2,5 m prefarbano sivom bojom. 

Obračun po komadu kompletnog nabavljenog i postavljenog

znaka u beton 20x20x30cm, sa iskopom i zatrpavanjem. kom 4,00

Svekupno 1.12 Saobraćajnice  i  platoi:
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1.13 REKAPITULACIJA 1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.1 GLAVNA CRPNA STANICA

1.2 MERAĈ PROTOKA 

1.3 PLATO ZA PESKOLOV-SEPARATOR MASTI

1.4 AERACIONI BAZEN 2 kom

1.5 SILOS ZA MULJ

1.6 POGONSKA ZGRADA

1.7 ŠAHT VODOMERA 

1.8 ŠAHT ZA PREĈIŠĆENU VODU  

1.9 ZEMLJANI NASIP OKO OBJEKATA 2 kom

1.10 OGRADA I KAPIJA 

1.11 OZELENJAVANJE 

1.12 SAOBRAĆAJNICE I PLATOI

(II.etapa izgradnje)

Glatka oplata treba da je montažna-demontažna viokokvalitetna od ĉeliĉnih i /ili drvenih elmenata (tipa Peri,

Doka ili sliĉno) dovoljno kruta za izlivanje pravilne geometrije objekta. Ukrućenje oplate izvesti tako da posle

demontaže oplate zidovi ne budu vodopropusni i da se ne moraju preduzeti zahvati za otklanjanje otvora u

zidovima.
Armatura je rebrasta RA 400/500-2, pravilno oblikovana i montirana po propisima za BII po PBAB '87.

SVEUKUPNO 1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI:

Beton za ugraĊivanje treba da ima posebna svojstva u svemu prema opisu u statiĉkom proraĉunu (MB 30, BII,

V8, a0=3.5 cm) i prema pravilniku za beton i armiranibeton iz 1987. godine ( PBAB '87).

IzvoĊaĉ radova je obavezan uraditi projekat betona i dokazati kvalitet na prethodno uraĊenim uzorcima ĉvrstoću,

vodonepropusnosti i otpornosti na agresivnu sredinu pre pristupa betoniranju.

OPŠTI OPIS ZA BETONSKE, TESARSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE
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2.1   GLAVNA CRPNA STANICA 

1, Nabavka i dopremanje potopljenog centrifugalnog muljnog

crpnog agregata sa frekventnom regulacijom

karakteristika:   

protok: 30 l/s

pritisak 11,4 m

korišćena/instalisanja snaga 7,3/10,0 kW 

preĉnik rotora 203 mm

broj obrtaja 1437 o/min

teţina agregata  147 kg 

Proizvod EMU ( FA10.84D+T17-2- 4/24H) ili identiĉan

od drugog proizvoĊaĉa kom 2,00

2, Nabavka i dopremanje kuplunga i ankerpostolja za crpne

agregate iz prethodne pozicije 

Proizvod EMU  ili identiĉan drugog proizvoĊaĉa kom 2,00

3. Izrada i dopremanje perforirane mobilne korpe za

izdvajanje krupnih materije iz otpadne vode sa voĊicama Širina 500 mm, Duţina 550 mm , visina 600 mm

Materijal izrade Ĉ 4580 

Teţina 250 kg kom 1,00

4, Nabavka i dopremanje konzolnog krana sa ruĉnim vitlom,

koji se sastoji od ankernog elementa (2 komada), mobilnog

konzolnog krana i vitla ( 1 komad) , Nosivost 250 kg. 

materijal izrade Ĉ 4580 kom 1,00

5, Nabavka i dopremanje plovnog ţivinog nivo prekidaĉa sa 6

m kabla sa regalom za nošenje nivoprekidaĉa i kablova. 

nivoprekidaĉi kom 4,00

regal  (Ĉ4580) kom 1,00

2.  HIDROMAŠINSKA OPREMA  
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6, Cevni elementi, armatura i fazonski komadi unutar objekta

glavne crpne stanice prema specifikaciji sa crteţa. Nabavka

i dopremanje na lice mesta.  

povratni ventil DN100   2 komada

pljosnati zatvaraĉi DN 150 , 2 komada 

reducir 150/100  , 2 komad 

reducir 200/150  , 2 komad

luk sa prirubnicama LP4, DN150, 4 komada

ĉel.cev DN150 , L=1330 mm, 2 komada , sa prirubnicama

ĉel.cev DN150 , L=1150 mm, 2 komada, sa prirubnicama

ĉel,cev DN150 , L=500 mm, 1 komad, sa prirubnicama

ĉel.cev sa navarenih 4 luka, DN150 i 3 prirubnice , 1500

mm cevi DN150 u 5 dela  , zavareno u jednu poziciju

navarena cev DN50 na poziciju 10. Ukupne duţine

1000mm, sa 2 prirubnice DN50,NP10,, pljosnati zasun

DN50 , 
kompl 1,00

2.2 MERAČ PROTOKA

1, Cevni elementi, armatura i fazonski komadi unutar objekta

meraĉa protoka, prema specifikaciji sa crteţa. Nabavka i

dopreman je na lice mesta, zajedno sa svim veznim i

brtvenim materijelom  

montaţno-demontaţni komad, DN150 , 1 komad

reducir 200/150, 2 komad 

SP , DN200, L=600 mm, 2 komada

SP , DN150, L=800 mm, 1 komada

SP , DN150, L=200 mm, 1 komada kompl 1,00

1, Nabavka i dopremanje kompaktnog ureĊaja sa funkcijom

mehaniĉke rešetke, peskolova i separatora masnoća za

hidrauliĉki kapacitet od 30 l/s .Oprema sadrţi:  

*ĉeliĉna konstrukcija posude sa nosećim elementima

*termoizolacija posude sa elektriĉnim grejaĉima

*donji horizontalni zgrtaĉ peska 

*kosi zgrtaĉ peska sa razdvajanjem faza i trasnportom do

kontejnera

*mehaniĉka rešetka sa sabijanjem i transportom do

kontejnera  

*crpka za evakuaciju izdvojenih lakih teĉnosti

*duvaljka sa elementima za aeraciju peskolova 

*sopstveni upravljaĉki orman 

Proizvod "HUBER" SR Nemaĉka, dispozicioni crteţ

br.0505313 , ili drugog proizvoĊaĉa identiĉnih

karakteristika.

Materijal konstrukcije je Ĉ4580 kompl 1,00

2.3 MEH. REŠETKA-PESKOLOV-SEPARATOR 

Sveukupno 2.1Glavna crpna stanica:

Sveukupno 2.2 Merač protoka:
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2. Nabavka i dopremanje razdelne graĊevine kvadratne

osnove za deljenje protoka od 30 l/s na dva jednaka dela

putem oštroiviĉnog preliva. Na svakom odvodu se ugraĊuje

pljosnati zatvaraĉ.   
Materijal konstrukcije Ĉ4580

Teţina opreme  250 kg kompl 1,00

3, Cevni elementi, armatura i fazonski komadi unutar objekta

graĊevine za deljenje, prema specifikaciji sa crteţa.

Nabavka i dopreman je na lice mesta.  

pljosnati zasun DN200 , 2 komada 

slobodna prirubnica DN200, 2 komada kompl 1,00

1. Nabavka i dopremanje potopljenih mešalica u aeracionom

bazenu karakteristika , zajedno sa voĊicom i mehanizmom

za dizanje

* preĉnik rotora 2100 mm , tip "banana"

*snaga radna / instalisana   2,3/3,5 Kw

*broj obrtaja mešalice 39 o/min

*broj obrtaja elektromotroa  1400 o/min

*teţina mešalice 199 kg 

*Proizvod EMU , TR321.39-4/8V + T17-4/8 R ili drugi

proizvoĊaĉ identiĉnih karakteristika 

I,etapa kompl 1,00

II,etapa kompl 1,00

2, Nabavka i dopremanje potopljene mešalice u

denitrifikacionom bazenu karakteristika , zajedno sa

voĊicama , mehanizmom za dizanje i mogućnošću

podešavanja ugla postavljanja :

* preĉnik rotora 500 mm

*snaga radna / instalisana   3.0/3,5 kW

*broj obrtaja propelera  371 o/min

*broj obrtaja elektromotora  1400 o/min

*teţina mešalice 102 kg 

*Proizvod EMU , TR50.2 37-4/8 + T17-4/8 R ili drugi

proizvoĊaĉ identiĉnih karakteristika 

I,etapa kompl. 2,00

II,etapa kompl. 2,00

3. Nabavka i dopremanje recirkulacione potopljene cevne

crpke (za nitratnu vodu) frekventno regulisane, zajedno sa

cevnim ugradbenim elementom, kliznim voĊicama za

izdizanje i ţabljim poklopcem na potisnoj strani.

*preĉnik rotora 250 mm

*snaga motora (0,7-4,5) /3,50 kW

Sveukupno 2.3 Meh. rešetka - peskolov - separator masti: 

2.4. DENITRIFIKACIONI BAZEN, AERACIONI BAZEN I NAKNADNI TALOŢNIK
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*broj obrtaja 870 - 1740 o/min

*teţina opreme 84 kg

Proizvod EMU, Tip RZP25-145-4/8 S8 + S17 + T17-4/8R,

ili drugog proizvoĊaĉa identiĉnih karakteristika

I,etapa kompl, 1,00

II,etapa kompl, 1,00

4. Nabavka i dopremanje konzolnog krana sa ruĉnim vitlom

(materijal izrade Ĉ4580), koji se sastoji od:  

*ankernog elementa,

  I, etapa kom 4,00

  II,etapa kom 4,00

*mobilnog konzolnog krana i vitla , Nosivost 250 kg  kom 1,00

5. Nabavka i dopremanje obrtne klipne duvaljke sa zaštitnom

haubom za smanjenje buke, sa prigušivaĉima zvuka na

usisnoj i potisnoj strani i frekventnom regulacijom

sledećih karakteristika:

* kapacitet   15,7 nm3/min

*pritisak  580 mbar

*snaga radna/instalisana  20/30 kW

*broj obrtaja duvaljke 3270 o/min 

*broj obrtaja elektromotora 2940 o/min 

* preĉnik potisa 100 mm

*teţina duvaljke 375 kg 

* teţina pogonskog motora 195 kg

*teţina zaštitne haube  250 kg

*proizvod AERZEN GM25S, LU41.01 ili drugog

proizvoĊaĉa identiĉnih karakteristika

  I,etapa kompl 2,00

  II,etapa kompl 1,00

5, Nabavka i dopremanje elektromotornih leptirastih ventila

na potisnoj strani duvaljke preĉnika 100 mm, snage motora

0,17 kW, 

    I,etapa kom 5,00

    II. etapa kom 1,00

6. Nabavka i dopremanje aeratorske opreme ukupnog

kapaciteta 51,0 kgO2/ĉ po bazenu pod pogonskim

uslovima, raspodeljeno na 6 baterija. Aeratorska oprema se

montira na dno bazena i jedna baterija se sastoji od :

* prikljuĉni element na spoljni cevovod sa leptirastim

ventilom preĉnika 50 mm

* leptirasti zatvaraĉ DN50 , NP10 , za montaţu izmeĊu dva

susedne prirubnice  

* vertikalni dovod komprimovanog vazduha preĉnike cevi

58/3 mm L=6000 mm , sa jednom prirubnicom DN50,

jednim navarenim lukom od 90 stepeni i donjom brzom

spojkom na horizontalni  cevovod kvadratnog preseka.

* horizontalni razvod vazduha po dnu bazena kvadratnog

preseka (60/60/3 mm L=6000 mm) sa 2x16=32 prikljuĉaka

aeratorskih elemenata putem brze spojnice 
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* aeratorski elementi sa perforiranom membranom i

spojkom na dovodnik vazduha, po jednoj bateriji ima 32

komada aeratorskih elemenata pojedinaĉne duţine 800

mm. Aeratorski element je proizvodnje ENVICON ili

drugog proizvoĊaĉa identiĉnih karakteristika  

* odušni cevovod sa kuglastom slavinom fiksiran na

vertikalni dovod vazduha, zajedno sa fazonskim

elementima, preĉnik cevi DN12 , NP6 , 

Materijal cevnog razvoda je Ĉ4580.

   I,etapa kompl. 6,00

   II.etapa kompl. 6,00

Sveukupno 2.4 Denitrifikacioni bazen, aeracioni bazen i naknadni taloţnik:
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2.5.  CRPKE MULJA 

1, Nabavka i doprema potopljene centrifugalne muljne crpke

za recirkulaciju mulja  sa frekventnom regulacijom.

*protok: 19,3 l/s

*pritisak 3,8 m

*korišćena/instalisanja snaga 1,80/2,8 kW 

*preĉnik rotora 260 mm - Vortex

*broj obrtaja 950 o/min

*teţina agregata  120 kg 

Proizvod EMU ( FA10.22W+FK17.1-6/8 K) ili identiĉan

drugog proizvoĊaĉa

    I,etapa kom 2,00

    II,etapa kom 2,00

2, Nabavka i dopremanje kuplunga i ankerpostolja za crpne

agregate iz prethodne pozicije 

Proizvod EMU  ili identiĉan drugog proizvoĊaĉa

     I,etapa kom 2,00

     II,etapa kom 2,00

3, Nabavka i doprema potopljene centrifugalne muljne crpke

za višak  mulja   (po jedna je skladišna rezerva)

*protok: 3,1 l/s

*pritisak 4,0 m

*korišćena/instalisanja snaga 0,43/1,75 kW 

*preĉnik rotora 125 mm - jednokanalni

*broj obrtaja 1450 o/min

*teţina agregata  42 kg 

Proizvod EMU ( FA05.32 RFE + T12-4/11GRF) ili

identiĉan drugog proizvoĊaĉa

    I,etapa kom 2,00

    II,etapa kom 2,00

4, Nabavka i dopremanje kuplunga i ankerpostolja za crpne

agregate iz prethodne pozicije 

Proizvod EMU  ili identiĉan drugog proizvoĊaĉa

    I. Etapa kom 1,00

    II , etapa kom 1,00

5,

Nabavka i dopremanje plovnog ţivinog nivo prekidaĉa sa 6

m kabla sa regalom za nošenje nivoprekidaĉa i kablova  

nivoprekidaĉi  ( I+II etapa) kom 8,00

regal (Ĉ4580)  ( I+II etapa) kom 8,00
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6, Cevni elementi, armatura i fazonski komadi unutar objekta

crpne stanice, prema specifikaciji sa crteţa. Nabavka i

dopreman je na lice mesta.  

Crpka viška mulja:

*ĉel.cev DN50 (60,3/2,6) , L=3300 mm, , vareno u 2 kom

*luk 90 stepeni  DN50, navaren na cevovod , 1 kom

*prirubnica DN50, 2kom

*prelazni komad sa prirubnice na HDPE cev 63 mm,  1kom 

Crpka recirkulacije aktivnog mulja:

*ĉel.cev DN100(108/2,9) , L=5100 mm, , 2kom, vareno u

2 komada,

*luk 90 stepeni DN100, navareno na cevovod. DN100, 4

kom

*slobodna prirubnica DN100 , NP10, 2 kom , navareno na

cev DN100 kod postolja crpke

   I,etapa kompl 1,00

   II,etapa lompl, 1,00

2.6. SILOS ZA MULJ

1, Nabavka i dopremanje potopljene mešalice u silos za mulj

karakteristika :

* preĉnik rotora 250 mm

*snaga radna / instalisana   3,0/4,0 kW

*broj obrtaja elektromotroa  915 o/min

*teţina mešalice 65 kg 

*Proizvod EMU , TR25.95-6/8 + T17-6/8 R ili drugi

proizvoĊaĉ identiĉnih karakteristika kom 1,00

2, Nabavka i dopremanje kuplunga i ankerpostolja za

mešalice  iz prethodne pozicije 

Proizvod EMU  ili identiĉan drugog proizvoĊaĉa kom 1,00

3, Nabavka i dopremanje konzolnog krana sa ruĉnim vitlom

(materijal izrade Ĉ4580), koji se sastoji od:  

*ankernog elementa,

Mobilni kran se koristi iz pozicije III.3 kom 1,00

Sveukupno 2.5 Crpke mulja:
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4, Cevni elementi, armatura i fazonski komadi unutar objekta

silosa za mulj, prema specifikaciji sa crteţa. Nabavka i

dopreman je na licu mesta.  

Ulazni cevovod:

*prelazni komad sa prirubnice na HDPE cev 63 mm,  1kom 

*ĉel.cev DN50 (60,3/2,6) , L=2500 mm, , vareno u 2 kom

*luk 90 stepeni  DN50, navaren na cevovod , 1 kom

*prirubnica DN50, 1 kom navareno na cevovod

Izlazni cevovod  

*ĉel.cev DN100(108/2,9) , L=1000  mm, , 1kom,

*luk 90 stepeni DN100, navareno na cevovod. DN100,

* slobodna prirubnica DN100. NP10, navareno na cev

*prelazni komad sa prirubnice na HDPE cev 110 mm,

1kom kompl 1,00

5. Teleskopski cevni preliv DN150 mm, sa visinskim

podešavanjem, proizvod HUBER Nemaĉka , ili od drugog

proizvoĊaĉ istih karakteritika

kompl. 1,00

2.7. DEHIDRACIJA MULJA

1, Nabavka i dopremanje kompletne linije dehidracije mulja

koja se sastoji od sledećih elemenata: 

*vijĉano ekscentriĉna crpka - frekv.regulisana

*flokulator sa mešalicom 

*trakasta filter presa 

*kompresor za zatezanje trake 

*stanica za pripremu flokulanata 

*stanica za doziranje flokulanata

* sistem filtracije preĉišćene vode ( šaht preĉišć.voda )

*bunarska crpka za pranje sita u zaštitnom omotaĉu

ND100, (u šahti preĉišćene vode ), montirana u sklopu sa

filterom, kapacitet 5 m3/ĉ, pritisak 64 mvs,snaga 2,2 kW, 

*sopstveni upravljaĉki orman  

Tehniĉke karakteristike 

hidrauliĉki kapacitet  5-10 m3/ĉ

flokulator 1000 lit

širina trake prese 1000 mm

efekat dehidracije min.18%SM

kompl 1,00

2, Šinska staza u podu prostorije za dehidraciju kao nosaĉ

platforme za kontejner, izveden od profilisanog gvoţĊa

50/50/3 i ugaonog profila 40/40/3 , meĊusobno ukrućen na

svakih 800 mm. sa profilisanim gvoţĊem 50/50/3. Duţina

staze iznosi 5000 mm. 

kompl 1,00

Sveukupno 2.6 Silos za mulj:
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3, Mobilna platforma za smeštaj standardnog kontejnera 3 m3

, dvosovinska, razmak toĉkova 1000 mm . Na voznom

mehanizmu pokretna platforma se okreće u krug 360

stepeni. 

kompl 1,00

1, Standardna posuda za hemikalije zapremine 1000 lit,

materijal PE na stalku i zaštitnom kavezu od nerĊajućeg

materijala . U rezervoaru se uskladištuje 41% rastvor

FeCl3. 

kom 2,00

2. Membranska dozirna crpka za doziranje 41% rastvora

FeCl3 sa regulisanom protokom , i sa usisnim i potisnim

cevovodima unutar prostorije i potrebnom armaturom ,

kapacitet 0-50 lit/min, snaga motora 0,17 kW,  

Proizvod Milton-Roy ili Pro-Minent  

    I .etapa kom 1,00

    II . Etapa kom 1,00

2.9.   MERNI INSTRUMENTI

1, Nabavka i dopremanje meraĉa protoka otpadne vode

opsega merenja 0-50 l/s , preĉnika cevi 150 mm.

Oprema se sastoji od:

*cevni element sa sondom

*davaĉ i pretvaraĉ signala

Proizvod ENDRESS - HAUSER , Tip PULSMAG V

DN150 ili od drugog proizvoĊaĉa identiĉnih karakteristika kompl. 1,00

2,

Nabavka i dopremanje meraĉa koncentracije rastvorenog

kiseonika u aeracionim bazenima opsega merenja 0-5 mg/l

Oprema se sastoji od :

*sonda za merenje kiseonika i temperature 

*davaĉ i pretvaraĉ signala

*nosaĉ sonde 

Proizvod WTW , ili drugi proizvoĊaĉ opreme identiĉnih

karakteristika 

     I. Etapa kompl 1,00

     II.etapa kompl 1,00

Sveukupno 2.7 Dehidracija mulja:

2.8. PRIPREMA I DOZIRANJE HEMIKALIJA

Sveukupno 2.8 Prirprema i doziranje hemikalije:

Sveukupno 2.9 Merni instrumenti:
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2.10    MONTAŢA OPREME 

1, Montaţa celokupna opreme od POS 2.1 do POS 2.10.

prema uputstvu proizvoĊaĉa opreme. Pozicija obuhvata

preuzimanje opreme, svi transporti do mesta ugradnje,

ugradnja prema uputstvima , povezivanje na napajanje

elektriĉnom energijom, povezivanje signalnih kablova,

provera rada na suvo, provera u funkcionalnom stanju ,

završna farbanja , povremeno prisustvo i kontrola

funkcionalnosti za vreme probnog rada celokupnog

sistema. U poziciji obuhvaćen sav pomoćni materijal

(povezni, brtveni i dr.)

kompl. 1,00

2.11. OSTALA OPREMA 

1,

Nabavka i dopremanje razne opreme za potrebe postrojenja

za preĉišćavanje otpadnih voda prema sledećem:

*oprema laboratorije priruĉnim sredstvima 

*kontejneri 900 lit , 4 komada , pocinkovano , peskolov

*kontejneri 90 lit , 2 komada , plast.masa , gl.crpka

*kontejneri 3000 lit.  2 komada , dehidracija

*nameštaj u komandnoj sobi 

*nameštaj u laboratoriji 

*garderobni ormari

*kosaĉica trave

*motorna kosa 

*priruĉni alati (ašov,lopata,vile,japaner i sl)

*protivpoţarni aparati u prostorijama kompl 1,00

Sveukupno 2.10 Montaţa opremea:

Sveukupno 2.11 Ostala oprema:
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2.1   GLAVNA CRPNA STANICA 

2.2 MERAĈ PROTOKA

2.5.  CRPKE MULJA 

2.6. SILOS ZA MULJ

2.7. DEHIDRACIJA MULJA

2.8. PRIPREMA I DOZIRANJE HEMIKALIJA

2.9.   MERNI INSTRUMENTI

2.10    MONTAŢA OPREME 

2.11. OSTALA OPREMA 

Napomena: Cenom su obuhvaćeni svi zavisni troškovi u

sluĉaju uvoznog karaktera opreme (carina, transport,

špedicija, uputstva za rukovanje i odrţavanje na srpskom

jeziku, obuka kadrova , nadzor nad probnim pogonom i

dr.)   

SVEUKUPNO 2. HIDROMAŠINSKA OPREMA:

2.12 REKAPITULACIJA 2. HIDROMAŠINSKA OPREMA

2.4. DENITRIFIKACIONI BAZEN, AERACIONI BAZEN I NAKNADNI TALOŢNIK

2.3 MEH. REŠETKA-PESKOLOV-SEPARATOR MASNOĆA
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NAPOMENA

I ZEMLJANI RADOVI

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 54,90

2, Mašinski iskop zemlje III kategorije za rov širine 1,20 m.

Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice

rova na udaljenosti od 1,0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.
Iskop za pojedine deonice po stacionaţi (LxBxHsr):

od 0+000,00 do 0+042,20:   42,20x1,20x4.35 = 220,30

od 0+042,20 do 0+054.90:   12.70x1,20x4.42 = 67,40

Ukupna količina iskopa m³ 287,70

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m² izvedenih radova.

54.90x1.20 m² 66,00

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska u rov. Na

deonici izgradnje kanalizacije od UK PVC kanalizacionih cevi

pesak se ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=14 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugrađenog peska.

54.90x(1,20x0,84-0.4²xπx0.25) m³ 48,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti određuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.   

287.70-1.20x0.84x54.9 m³ 232,40

3.1,  CEVOVOD ŠAHT NA KOLEKTORU Š0- GLAVNA CRPNA STANICA 

       (GLAVNI KOLEKTOR)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava do kote prirodnog

tla76.20 mnm
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6, Razupiranje stranica rova pri izgradnji kanalizacionog

cevovoda od UK PVC cevi. Jediničnom cenom je predviđen

materijal i rad na montaţi i demontaţi podgrade. Obračunska

visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.

Obračun po m² postavljene i demontirane podgrade. 

2x(42.20x4.55+12.7x4.62) m² 501,40

7, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju određuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

287.70-232.40 m³ 55,30

8, Sniţavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa,

razupiranja rova, montaţe cevi i zatrpavanja rova. Sniţavanje

vode vršiti odgovarajućom opremom u zavisnosti od

geomehaničkih karakteristika tla. Za vreme izvođenja

navedenih pozicija, dno rova mora biti bez vode.

Potrebu za izvođenjem ove pozicije određuje Nadzorni organ

u zavisnosti od uslova na terenu. Obračun po m . m' 54,90

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, dopremanje, polaganje i tačno nivelisanje UK PVC

kanalizacionih cevi prečnika 400 mm, klase S 20, na tamponu

od nabijenog peska. Jediničnom cenom je obuhvaćen i spojni

materijal kao i cevni uvodnik za šaht (1 kom) sa nanesenim

peskom. Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati. Oštećene

ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati. Cev celom duţinom

mora leţati na sloju peska a ispod spojnice izvršiti

produbljenje. Cev se zatrpava slojem peska debljine d=30 cm

iznad temena i mora se tačno nivelisati. Maksimalna

neravnomernost nivelete je do prečnika DN 315 je 6 mm, a

iznad ovog prečnika je 0,02 x DN. 

Obračun po m’ montiranog cevovoda od UK PVC 400 mm,

klase S 20, na tamponu od peska. 
m' 55,50

III BETONSKI RADOVI

1, Nabavka materijala i izrada polumontaţnih revizionih šahtova

za kanalizaciju. 

Jediničnom cenom je obuhvaćeno sledeće:

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montažni radovi:
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*dodatni zemlj. radovi na proširenju radne jame

*izrada potrebne oplate za donji deo šahta

*izrada temeljnog dela šahta (na tampon sloju od šljunka) od

nabijenog betona MB20 čija je osnova krug 130 cm u svemu

prema graf. prilogu.

*nabavka, dopremanje i ugradnja armiranobetonskih

montaţnih prstena unutrašnjeg prečnika 100 cm sa

malterisanjem fuga cemetnim vodonepropusnim malterom sa

obe strane,  
*nabavka, dopremanje i ugrađivanje gornje montaţne ploče

debljine 15 cm 

*nabavka, dopremanje i ugrađivanje livenogvozdenog

poklopca prečnika 600 mm, nosivosti 250 kN zajedno sa

izradom betonskog prstena za korekciju

*nabavka materijala i ugradnja penjalica od livenog gvoţđa

pomoću polimer-maltera 

*prosecanje cevi, prosecanje izvršiti tako da ne dođe do

dodatnog oštećenja cevi; na mestu prolaza cevi kroz zid šahta

postaviti prelazni element sa nanešenim peskom.

Obračun po komadu šahta u zavisnosti od dubine. 

Dubina šahta je 4.14 m. kom 1,00

Dubina šahta je 4.27 m. kom 1,00

IV OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i

materijal. (ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u

objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitianom cevovodu,

zapisnički konstatovano. pauš 1,00

Svega III Betonski radovi:

Svega IV Ostali radovi:
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V REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

IV OSTALI RADOVI

        

UKUPNO CEVOVOD ŠAHT NA KOLEKTORU - GLAVNA CRPNA STANICA :
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 10,00

2, Iskop zemlje III kategorije (50% mašinski i 50% ručni) za rov

(širine 0.8 m) i proširivanje radne jame na mestu čvorova.

Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice

rova na udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m
3
 stvarno izvedenog iskopa  (LxBxHsr).

10.0x0.80x1.12=9.0

* ručni iskop rova m
3

4,50

* mašinski iskop rova m
3

4,50

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m
2
 izvedenih radova.

10.0x0.8 m
2

8,00

4, Nabavka, dopremanje, ugraĎivanje i zbijanje peska u rov.

Pesak se ugraĎuje ispod cevi u sloju debljine d=12 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa. 

Obračun po m³ ugraĎenog peska.

10.0x(0,80x0,64-0.219²xπx0.25) m
3

4,80

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti određuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.   

10.0x0,8x0,48 m
3

4,00

3.2.CEVOVOD GLAVNA CRPNA STANICA -MERAČ PROTOKA (OTPADNA VODA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava do kote prirodnog tla

76.20 mnm
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6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju određuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km..

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

9.0-4.0 m
3

5,00

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaža: čeličnih

šavnih cevi (čelik Č.0361). Jediničnom cenom uračunati sav

potreban materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, antikorozivnu zaštitu na bazi bitumenskog

premaza i trake i dr.)   

Obračun po ugraĎenoj dužini cevi.

Čelična cev 219,1 x 5,6 mm - Č.0361 m' 9,30

2, Nabavka, transport i zavarivanje čeličnih prirubnica.

Jediničnom cenom uračunati antikorozivnu zaštitu, materijal

za spajanje i zaptivanje kao isav potreban rad.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø200/219,1 mm, NP 10 bari, (Č. 0361) kom 2

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano.
pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montažni radovi:

Svega III Ostali radovi:

UKUPNO CEVOVOD GLAVNA CRPNA STANICA -MERAČ PROTOKA:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA:

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 29,00

2, Iskop zemlje III kategorije (80% mašinski i 20% ručni) za rov

(širine 0.8 m) i proširivanje radne jame na mestu čvorova.

Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice

rova na udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa  (LxBxHsr).

29.0x0.80x1.12=26.0

* ručni iskop rova m
3

5,00

* mašinski iskop rova m
3

21,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

29.0x0.80 m² 23,20

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska u rov.

Pesak se ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=12 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa. 

Obračun po m³ ugrađenog peska.
29.0x(0,80x0,64-0.219²xπx0.25) m

3
13,80

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.  

29.0x0.8x0.48 m³ 11,20

3.3.CEVOVOD MERAČ PROTOKA - PESKOLOV-SEPARATOR MASTI (OTPADNA 

VODA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava do kote prirodnog tla

76.20 mnm
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6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 
26.0-11.20 m³ 14,80

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa: čeličnih

šavnih cevi (čelik Č.0361). Jediničnom cenom uračunati sav

potreban materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, antikorozivnu zaštitu na bazi bitumenskog

premaza i trake i dr.).

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.
Čelična cev 219,1 x 5,6 mm - Č.0361 m' 34,50

2, Nabavka materijala i izrada termoizolacione zaštite oko

čelične cevi Ø 219 mm na deonicama gde se cev ugraĎuje van

zemljanog nasipa. Termoizolacija se radi od staklene vune

d=5 cm sa visokom naponom zatezanja, ojačanog staklenim

valknima sa kaširanom aluminijskom folijom i završnom

zaštitom od aluminijumskog lima d=0,8 mm. Jediničnom

cenom uračunati sav rad i materijal na oblaganju cevi

mineralnom vunom i pokrivanje aluminijumskim limom oko

cevi i fazonskih komada od gvoţĎa. 

Obračun po m' izvedene izolacije. m' 5,60

3, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od čelične cevi (čelik Č.0361). Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, antikorozivnu

zaštitu.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 
HAMBURŠKI LUK od čelika Č.0361, R=1D, 90º, Ø 219,1

mm, 
kom 3,00

4, Nabavka, transport i montaţa livenogvozdenih fazonskih

komada. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, fazonski

komad, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke,

zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita.

Obračun po komadu kompletne ugraĎenog komada.
RP Ø 250/200 kom 1,00

Svega I Zemljani radovi:
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5, Nabavka, transport i zavarivanje čeličnih prirubnica.

Jediničnom cenom uračunati antikorozivnu zaštitu, materijal

za spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø200/219,1 mm, NP 10 bari, od čelika Č.0361

kom 2,00

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitivanom cevovodu,

zapisnički konstatovano.

pauš 1,00

Svega III Ostali radovi:

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

        

Svega II montažni radovi:

UKUPNO CEVOVOD MERAČ PROTOKA - SEPARATOR PESKA :
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R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 12,20

2, Ručni iskop zemlje II kategorije za rov (širine 0.8 m) i

proširivanje radne jame na mestu čvorova. Iskopani zemljani

materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.

(12.2-0,60)x0,80x0.92 m³ 8,60

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

(12.2-0,60)x0,80 m² 9,40

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska u rov.

Pesak se ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=12 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa. 

Obračun po m³ ugrađenog peska.
(12.2-0,60)x(0,80x0,64-0.219²xπx0.25) m

3
5,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.  

(12.2-0,60)x0.80x0.28 m³ 2,60

3.4.CEVOVOD PESKOLOV -SEPARATOR MASTI - DENITRIFIKACIONI BAZEN 1 

(OTPADNA VODA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način :

pošto je kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi, prvo će se izvršiti

potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera radova u sklopu izgradnje

objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od te kote projektovanog terena

79.60 do kote dna cevovoda.
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6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

8.60-2.60 m³ 6,00

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa: čeličnih

šavnih cevi (čelik Č.0361). Jediničnom cenom uračunati sav

potreban materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, antikorozivnu zaštitu i dr.) Na mestu

prodora cevi kroz betonske zidove objekata cenom obuhvatiti

sečenje kruţnog otvora u čeličnoj ploči koja je ostavljena u

fazi betoniranja i zavarivanje cevi za istu. Varenje se vrši

punim varom i nakon izvoĎenja vodonepropusnog spoja

ostavljeni otvor se zabetonira.  

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.

Čelična cev 219,1 x 5,6 mm - Č.0361 m' 12,50

2, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od čelične cevi (čelik Č.0361). Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, antikorozivnu

zaštitu.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK od čelika Č.0361, R=1D, 45º,

Ø 219,1 mm, 
kom 2

3, Nabavka, transport i zavarivanje čeličnih prirubnica.

Jediničnom cenom uračunati antikorozivnu zaštitu, materijal

za spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø200/219,1 mm, NP 10 bari, 

od čelika Č.0361 kom 1

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montažni radovi:
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III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano. pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

PredviĎenja izgradnja 2 objekta

CEVOVOD PESKOLOV- SEP. MASTI - DENITRIFIKACIONI BAZEN (2 objekta):

          

Svega III ostali radovi:

CEVOVOD PESKOLOV- SEP. MASTI - DENITRIFIKACIONI BAZEN (1 objekat):
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 7,10

2, Ručni iskop zemlje III kategorije za rov (širine 0.8 m) i

proširivanje radne jame na mestu čvorova. Iskopani zemljani

materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.

7.1x0.8x1.52 m³ 8,70

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

7.1x0.8 m² 5,80

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska u rov.

Pesak se ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=12 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa. 

Obračun po m³ ugrađenog peska.
7.1x(0,80x0,64-0.219²xπx0.25) m

3
3,40

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.

 

7.1x0.8x0.88 m³ 5,00

6, Razupiranje stranica rova. Jediničnom cenom je predviĎen

materijal i rad na montaţi i demontaţi podgrade. Obračunska

visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.

3.5.CEVOVOD NAKNADNI TALOŢNIK 1 - ŠAHT PREĈIŠĆENE VODE (PREĈIŠĆENA 

VODA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obraĉunava na sledeći naĉin :

pošto je kota prirodnog tla ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi, prvo će se izvršiti potrebno

nasipanje do projektovane kote terena koje je tema predmera radova u sklopu izgradnje objekata, a

zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od te kote projektovanog terena 79.60 do

kote dna cevovoda.
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Obračun po m² postavljene i demontirane podgrade. 

2x7.1x1.72 m² 25,00

7, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ planirane zemlje. 

8.7-5.0 m³ 3,70

II MONTAŢNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa: čeličnih

šavnih cevi (čelik Č.4580). Jediničnom cenom uračunati sav

potreban materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, i dr.) Na mestu prodora cevi kroz

betonske zidove objekata cenom obuhvatiti sečenje kruţnog

otvora u čeličnoj ploči koja je ostavljena u fazi betoniranja i

zavarivanje cevi za istu. Varenje se vrši punim varom i nakon

izvoĎenja vodonepropusnog spoja ostavljeni otvor se

zabetonira.  

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.

Čelična cev 219,1 x 3 mm - Č.4580 m' 10,35

2, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od čelične cevi (čelik Č.4580). Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, antikorozivnu

zaštitu.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK od čelika Č.4580,  R=1D, 90º,

Ø 219,1 mm, 
kom 4

3, Nabavka, transport i zavarivanje čeličnih prirubnica.

Jediničnom cenom uračunati antikorozivnu zaštitu, materijal

za spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø200/219,1 mm, NP 10 bari, od čelika

(Č. 4580)
kom 3

4, Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih fazonskih 

komada. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, fazonski 

komad, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, 

zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita.

Obračun po komadu kompletne ugrađenog komada.

 - prelivni komad Ø 200 mm kom 1

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montaţni radovi:
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III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitianom cevovodu,

zapisnički konstatovano.

pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

PredviĎena izgradnja 2 objekta

UKUPNO CEVOVOD NAKNADNI TALOŢNIK 1-ŠAHT PREĈIŠĆENE VODE(2 objekta): 

UKUPNO CEVOVOD NAKNADNI TALOŢNIK 1-ŠAHT PREĈIŠĆENE VODE(1 objekat): 

Svega III ostali radovi:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase. m' 51,50

2, Ručni i mašinski iskop zemlje III kategorije za rov. Iskopani

zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.
Iskop za pojedine deonice po stacionaži (L*B*H sr) :

*deonica Š6 - Šaht preč. vode - RUČNI iskop širine rova 0,80

m

od 0+000,00 do 0+007,90:   7.9x0.8x1.32 m³ 8,50

*deonica izlivna graĎevina - Š6 - MAŠINSKI iskop širine

rova 0.90 m

od 0+007,90 do 0+051.50:   43.60x0.90x1.32 m³ 52,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m² izvedenih radova.

7.9x0,80+43.6x0.90 m² 45,60

4, Nabavka, dopremanje, ugraĎivanje i zbijanje peska u rov. Na

deonici izgradnje kanalizacije od UK PVC kanalizacionih cevi

pesak se ugraĎuje ispod cevi u sloju debljine d=13 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm. Na deonici od 7 m

gde se cev polaže u betonsku oblogu pesak se nabija ispod

betona. Na deonici Š6 - šaht prečišćene vode pesak se

ugraĎuje u sloju debljine d=13 cm ispod cevi, oko cevi i iznad

cevi u sloju debljine 30 cm. Najmanja zahtevana zbijenost je

Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugraĎenog peska.

3.6.CEVOVOD IZLIVNA GRAĐEVINA - Š6 - ŠAHT PREČIŠĆENE VODE (PREČIŠĆENA 

VODA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način : pošto

je na jednom delu trase kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi, prvo

će se izvršiti potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera radova u sklopu

izgradnje objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od kote projektovanog

terena 79.60 do kote dna cevovoda na jednom delu i iskop i zatrpavanje od kote prirodnog tla 76.20 do

kote dna cevovoda na drugom delu .
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*deonica: Š6 - šaht prečišćene vode

7.9x(0,80x0,65-0.225²xπx0.25) = 4,00

*deonica:  izlivna graĎevina - Š6

36.6x(0,90x0,74-0.315²xπx0.25)

+7.0x0.9x0.13+2x0.14x0.61x7.0 = 24,00

m³ 28,00

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.   

7.9x0.8x0.67+43.6x0.9x0.58 m³ 27,00

 

6, Razupiranje stranica rova. Jediničnom cenom je predviđen

materijal i rad na montaži i demontaži podgrade. Obračunska

visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.

Obračun po m² postavljene i demontirane podgrade. 

2x51.5x1.52 m² 156,00

7, Odvoz viška zemlje iz iskopa na lokaciju unutar gradilišta,

koja je udaljena do 100 m. Jediničnom cenom obuhvatiti

utovar, odvoz, i grubo rasplaniranje zemlje 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje.  

(8.5+52.0)-27.0 m³ 33,50

8, Sniţavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa,

razupiranja rova, montaţe cevi i zatrpavanja rova. Sniţavanje

vode vršiti odgovarajućom opremom u zavisnosti od

geomehaničkih karakteristika tla. Za vreme izvoĎenja

navedenih pozicija, dno rova mora biti bez vode.

Potrebu za izvoĎenjem ove pozicije odreĎuje Nadzorni organ

u zavisnosti od uslova na terenu. Obračun po m . m' 42,60

Svega I Zemljani radovi:
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II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa: čeličnih

šavnih cevi (čelik Č.4580). Jediničnom cenom uračunati sav

potreban materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, antikorozivnu zaštitu i dr.) Na mestu

prodora cevi kroz betonske zidove objekata cenom obuhvatiti

sečenje kruţnog otvora u čeličnoj ploči koja je ostavljena u

fazi betoniranja i zavarivanje cevi za istu. Varenje se vrši

punim varom i nakon izvoĎenja vodonepropusnog spoja

ostavljeni otvor se zabetonira.  

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.

Čelična cev 219,1 x 4 mm - Č.4580 m' 1,10

2, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od čelične cevi (čelik Č.4580). Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal, antikorozivnu

zaštitu.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK od čelika Č.4580,  R=1D, 90º,

Ø 219,1 mm, 
kom 1

3, Nabavka, transport i zavarivanje čeličnih prirubnica.

Jediničnom cenom uračunati antikorozivnu zaštitu, materijal

za spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø200/219,1 mm, NP 10 bara, od čelika

(Č. 4580)
kom 2

4, Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih fazonskih 

komada. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, fazonski 

komad, spojni i zaptivni materijal (vijci, podloške, navrtke, 

zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita.

Obračun po komadu kompletne ugraĎenog komada.

 - prelivni komad Ø 200 mm, NP 10 bara kom 1

5, Nabavka, dopremanje, polaganje i tačno nivelisanje UK PVC

kanalizacionih cevi prečnika 315 mm, klase S 20, na tamponu

od nabijenog peska. Jediničnom cenom je obuhvaćen i spojni

materijal kao i cevni uvodnik za šaht sa nanesenim peskom.

Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati. Oštećene ili

naprsle cevi se ne smeju ugrađivati. Cev celom dužinom mora

ležati na sloju peska a ispod spojnice izvršiti produbljenje.

Cev se zatrpava slojem peska debljine d=30 cm iznad temena i

mora se tačno nivelisati. Maksimalna neravnomernost nivelete

je do prečnika DN 315 je 6 mm, a iznad ovog prečnika je 0,02

x DN. 
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Obračun po m’ montiranog cevovoda od UK PVC Ø 315 mm,

klase S 20 na tamponu od peska. 
m' 35,60

6, Nabavka, dopremanje, polaganje i tačno nivelisanje UK PVC

kanalizacionih cevi prečnika 315 mm, klase S 20, u betonskoj

oblozi u zoni kod izlivne građevine. Jediničnom cenom je

obuhvaćen i spojni materijal. Pre ugradnje svaku cev vizuelno

pregledati. Oštećene ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati.

Cev celom dužinom mora ležati na podlozi od betona. Cev se

mora tačno nivelisati i veoma pažljivo ugraditi beton oko cevi

kako ne bi došlo do oštećenja iste ili do pomeranja nivelete.

Maksimalna neravnomernost nivelete je do prečnika DN 315

je 6 mm, a iznad ovog prečnika je 0,02 x DN. Beton za

oblogu se posebno obračunava.

Obračun po m’ montiranog cevovoda od UK PVC Ø 315 mm,

klase S 20 u betonskoj oblozi. 
m' 7,00

7, Nabavka, transport i kompletna montaţa cevi od HD PE

materijala za radni pritisak od 6 bari. Cevi se meĎusobno

spajaju sučeonim zavarivanjem. Jediničnom cenom je

obuhvaćen sav rad i materijal za montaţu i zaptivanje cevi.

Obračun po m’ efektivno ugraĎene cevi.

HD PE Ø 225 mm, NP 6 bari m' 8,50

8, Nabavka, transport i kompletna montaţa fazonskih komada

od HD PE materijala za radni pritisak od 6 bari. Fazonski

komadi se za cevi spajaju sučeonim zavarivanjem. Jediničnom

cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montaţu i

zavarivanje.

Obračun po kom.

HD PE luk 33° Ø 225 mm,  NP 6 bari kom 2

9, Nabavka i montaţa PE spojnice (tuljka) sa odgovarajućom

prirubnicom za nazivni pritisak od 10 bara. 

Obračun po komadu montiranog elementa.

PE tuljak DN 225 kom 1

Svega II montažni radovi:
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III BETONSKI RADOVI

1, Nabavka materijala i izrada polumontažnog revizionog šahta

za kanalizaciju. 

Jediničnom cenom je obuhvaćeno sledeće:

*dodatni zemlj. radovi na proširenju radne jame

*izrada potrebne oplate za donji deo šahta

*izrada temeljnog dela šahta (na tampon sloju od šljunka) od

nabijenog betona MB20 čija je osnova krug 130 cm u svemu

prema graf. prilogu.

*nabavka, dopremanje i ugradnja armiranobetonskih

montažnih prstena unutrašnjeg prečnika 100 cm sa

malterisanjem fuga cemetnim vodonepropusnim malterom sa

obe strane,  
*nabavka, dopremanje i ugrađivanje gornje montažne ploče

debljine 15 cm 

*nabavka, dopremanje i ugrađivanje livenogvoz-denog

poklopca prečnika 600 mm, nosivosti 250 kN zajedno sa

izradom betonskog prstena za korekciju

*nabavka materijala i ugradnja penjalica od livenog gvožđa

pomoću polimer-maltera 

*prosecanje cevi, prosecanje izvršiti tako da ne dođe do

dodatnog oštećenja cevi, na mestu prolaza cevi kroz zid šahta

postaviti prelazni element sa nanešenim peskom.

Obračun po komadu šahta u zavisnosti od dubine. 

Dubina šahta je 1,20 m. kom 1

2, Betoniranje betonske obloge, odnosno betonskog jastuka na

zbijeni peščani tampon betonom MB 15 sa ravnom

površinom.

Betoniranje tampon betona se vrši 15cm oko UK PVC

kanalizacione cevi, tako da betonska obloga ima poprečni

presek dimentija 61x61 cm, na dužini cevi 7 m 

Poz obuhvata nabavku, isporuku, ugradnju i negovanje betona

sa spoljnim i unutrašnjim transportom, izradom i demontaţom

potrebne oplate. Obračun po m ugraĎene betonske obloge oko

UK PVC cevi Ø 315 mm. m 7,00
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3, Izgradnja izlivne graĎevine na kanalu "Galovica" u svemu

prema detaljima u grafičkom prilogu. Izlivna graĎevina se

gradi oblaganjem stranica kanala betonskim pločama, a dna

kanala betoniranjem na licu mesta. Oblaganje kanala vrši se u

dužini 3,00 m. Na krajevima izlivne graĎevine betoniraju se

poprečno (po stranicama i dnu kanala), dve betonske grede

betonom MB 30, poprečnog preseka 20*45 cm, pojedinačne

dužine 4.5 m. Jedinična cena za izlivnu graĎevinu sadrži:

skidanje potrebnog sloja zemlje na dnu kanala debljine 30 cm,

a na stranicama kanala 18 cm sa finim planiranjem, izradu

tampon sloja od prirodnog šljunka debljine 10 cm sa

nabijanjem vibronabijačima do zbijenosti Ms= 25 MPa,

betoniranje na dnu kanala ploče od nabijenog betona MB 30

d=20 cm (ukupne površine 1.5 m²), popločavanje stranica

kanala prefabrikovanim pločama od nabijenog betona

dimenzija 0.5x1.0 m d=8 cm (ukupne površine 12.0 m² ), 

betoniranje na licu mesta spoja izlivne kanalizacione cevi i

kosine nasipa armiranim betonom MB 20 orijentaciono

               
Pozicija obuhvata sav rad, glavni i pomoćni materijal za

izgradnju kompletne izlivne graĎevine, oplate i dr. Obračun

po komadu kom 1,00

IV OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitianom cevovodu,

zapisnički konstatovano. pauš 1,00

V REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

IV OSTALI RADOVI

Svega IV Ostali radovi:

UKUPNO CEVOVOD IZLIVNA GRAĐEVINA  - Š6 - ŠAHT PREČIŠĆENE VODE:

                                 

Svega III Betonski radovi:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 50,20

 

2, Ručni iskop zemlje II kategorije za rov (širine 0.8 m) i

proširivanje radne jame na mestu čvorova. Iskopani zemljani

materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa  (LxBxHsr).

50.2x0.8x1.11 m³ 46,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m² izvedenih radova.

50.2x0.8 m² 40,20

4, Nabavka, dopremanje, ugraĎivanje i zbijanje peska u rov.

Pesak se ugraĎuje ispod cevi u sloju debljine d=11 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugraĎenog peska.

50.2x(0,80x0,52-0.11²xπx0.25) m³ 20,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.   

50.2x0.8x0.59 m³ 24,00

3.7. CRPNA STANICA MULJA 1 - SILOS ZA MULJ (VIŠAK MULJA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način :

pošto je kota prirodnog tla ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi, prvo će se izvršiti potrebno

nasipanje do projektovane kote terena koje je tema predmera radova u sklopu izgradnje objekata, a

zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od te kote projektovanog terena 79.60 do

kote dna cevovoda.
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6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ planirane zemlje. 

46.0-24.0 m³ 22,00

II MONTAŢNI RADOVI

1, Nabavka, transport i kompletna montaţa vodovodnih cevi od

HD PE materijala za radni pritisak od 10 bara. Cevi se

meĎusobno spajaju sučeonim zavarivanjem. Jediničnom

cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montaţu i

zaptivanje cevi.

Obračun po m’ efektivno ugraĎene cevi.

HD PE Ø 63 mm, NP 10 bara m' 50,00

2, Nabavka transport i ugradnja fazonski komada od

prolipropilena tipa brza spojnica i od polietilena prema

šemama čvorova. Jediničnom cenom uračunati sav potreban

rad i materijal.

PP spojnica-SN 63x2" kom 2

PE fazonski T komad sa elektrofuzijskim spsjanjem u tri

pravca kom 1

3, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa cevi od

nerĎajućeg čelika (čelik Č.4580). Jediničnom cenom uračunati

sav potreban materijal i rad (obradu krajeva cevi za

zavarivanje, pričvršćivanje cevi i dr.) Na mestu prodora cevi

kroz betonske zidove objekata cenom obuhvatiti sečenje

kruţnog otvora u čeličnoj ploči koja je ostavljena u fazi

betoniranja i zavarivanje cevi za istu. Varenje se vrši punim

varom i nakon izvoĎenja vodonepropusnog spoja ostavljeni

otvor se zabetonira polimernim betonom.  

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.

Čelična cev 60.3 x 2,6 mm - Č.4580 (1.4m+0.6) m' 2,00

4, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od nerĎajućeg čelika (čelik Č.4580).

Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal,

antikorozivnu zaštitu.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK od čelika Č.4580,  R=1D,  90º,     

Ø 60.3 mm, kom 1

Svega I Zemljani radovi:

84



UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

5, Nabavka, transport i zavarivanje čeličnih prirubnica od Č.

4580. Jediničnom cenom uračunati , materijal za spajanje i

zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

SLOBODNA PRIRUBNICA Ø 50/60.3mm, NP 10 bari, od

čelika Č.4580 kom 1

SLEPA PRIRUBNICA Ø 50 sa doradom UN, NP 10 bari, od

čelika Č.4580 kom 1

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano. pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

PredviĎena izgradnja 2 objekta !

CEVOVOD CRPNA STANICA MULJA 1-SILOS ZA MULJ (2 objekta)

CEVOVOD CRPNA STANICA MULJA 1-SILOS ZA MULJ (1 objekat)

Svega II montaţni radovi:

Svega III ostali radovi:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 65,60

2, Iskop zemlje III kategorije (40% mašinski i 60% ručni) za rov

(širine 0.8 m) i proširivanje radne jame na mestu čvorova.

Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice

rova na udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m
3
 stvarno izvedenog iskopa  (LxBxHsr).

65.60x0.80x1.30=69.0

* ručni iskop rova m
3

41,50

* mašinski iskop rova m
3

27,50

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m² izvedenih radova.

65.6x0.8 m² 52,60

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se

ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=10 cm, oko cevi i iznad

temena cevi u sloju debljine 30 cm. Najmanja zahtevana

zbijenost  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugrađenog peska.

65.6x(0,80x0,45-0.05²xπx0.25) m³ 23,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti određuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.

65.6x0.8 x0.85 m³ 44,50

3.8.ŠAHT PREĈIŠĆENE VODE - POGONSKA ZGRADA (VODA ZA PRANJE SITA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obraĉunava na sledeći naĉin :

pošto je na jednom delu trase kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno

ugraditi, prvo će se izvršiti potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera

radova u sklopu izgradnje objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od

kote prirodnog tla 76.20  do kote dna cevovoda.
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6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju određuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km..

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

69.0-44.5 m³ 24,50

II MONTAŢNI RADOVI

1, Nabavka, transport i kompletna montaţa vodovodnih cevi od

HD PE materijala za radni pritisak od 6 bari. Cevi se

međusobno spajaju sučeonim zavarivanjem. Jediničnom

cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montaţu i

zaptivanje cevi.

Obračun po m’ efektivno ugrađene cevi.

HD PE Ø 50 mm, NP 6 bari m' 65,20

2, Nabavka, transport i kompletna montaţa cevi od pocink

čelika. Cevi se sa fitinzima međusobno spajaju mufom na

navoj. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za

montaţu i zaptivanje spojeva cevi.

Obračun po m’ efektivno ugrađene cevi.

 - pocink cev 2" (unut. prečnik 50 mm) sa SN m' 2,00

 - pocink cev 2" (unut. prečnik 50 mm) sa SN i sa UN m' 1,20

3, Nabavka, transport i kompletna montaţa fitinga od pocink

čelika. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za

montaţu i zaptivanje međusobnih spojeva fitinga i cevi i

fitinga.

Obračun po komadu efektivno ugrađenog fitinga.
pocink koleno - luk 90 º, Ø 2 " sa UN kom 1,00

kuglasti ventil Ø 2 " , sa UN kom 1,00

brza spojnica sa navojem za spoj HD PE i pocink cevi, Ø50x2

" (SN) kom 1,00

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i

materijal. (ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u

objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano. pauš 1,00

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montaţni radovi:

Svega III ostali radovi:
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IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

 

UKUPNO CEVOVOD ŠAHT PREĈIŠĆENE VODE - POGONSKA ZGRADA:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 16,50

2, Iskop zemlje III kategorije (40% mašinski i 60% ručni) za rov

(širine 0.8 m) i proširivanje radne jame na mestu čvorova.

Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice

rova na udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m
3
 stvarno izvedenog iskopa  (LxBxHsr).

16.5x0.8x1.3=17.5

* ručni iskop rova m
3

10,50

* mašinski iskop rova m
3

7,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m² izvedenih radova.

16.5x0.8 m² 13,20

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se

ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=12 cm, oko cevi i iznad

temena cevi u sloju debljine 30 cm. Najmanja zahtevana

zbijenost  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugrađenog peska.

16.5x(0,80x0,58-0.12²xπx0.25) m³ 7,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti određuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.  

16.5x0.8x0.72 m³ 9,50

3.9.CEVOVOD SILOS ZA MULJ - INTERNA KANALIZACIJA Š5 (NADMULJNA 

VODA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način :

pošto je na jednom delu trase kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi,

prvo će se izvršiti potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera radova u

sklopu izgradnje objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od te kote

projektovanog terena 79.60 do kote dna iskopa cevovoda na jednom delu trase i od kote prirodnog tla

76.20 do kote dna  iskopa cevovoda na drugom delu trase.
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6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju određuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km..

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 
Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

17.5-9.5 m³ 8,00

II MONTAŢNI RADOVI

1, Nabavka, dopremanje, polaganje i tačno nivelisanje

kanalizacionih UK PVC cevi prečnika 160 mm (unutrašnji

prečnik 150 mm), klase S 20. Jediničnom cenom je obuhvaćen

i spojni materijal kao i cevni uvodnik za šaht (1 kom) sa

nanesenim peskom. Pre ugradnje svaku cev vizuelno

pregledati. Oštećene ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati.

Cev celom duţinom mora leţati na sloju peska a ispod

spojnice izvršiti produbljenje. Cev se mora tačno nivelisati.

Maksimalna neravnomernost nivelete je do prečnika DN 315

je 6 mm, a iznad ovog prečnika je 0,02 x DN. 

Obračun po m’ montiranog cevovoda od UK PVC cevi Ø

160 mm. m 16,50

2, Nabavka, dopremanje, polaganje i tačno nivelisanje

kanalizacionih fazonskih komada UK PVC luk, prečnika 160

mm (unutrašnji prečnik 150 mm). Jediničnom cenom je

obuhvaćen i spojni materijal. Pre ugradnje svaki komad

vizuelno pregledati. Oštećene ili naprsle komade ne

ugrađivati. PVC Komad se montira na sloju peska a ispod

spojnice izvršiti produbljenje. Komad se mora tačno nivelisati

zajedno sa cevovodom. 

Obračun po kom montiranog PVC komada

UK PVC luk 45 º, Ø 160 mm, S 20 kom 2

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitianom cevovodu,

zapisnički konstatovano. pauš 1,00

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montaţni radovi:

Svega III ostali radovi:
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IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

        

UKUPNO CEVOVOD SILOS ZA MULJ - INTERNA KANALIZACIJA Š5:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 27,80

2, Iskop zemlje III kategorije (30% ručni i 70% mašinski) za rov

(širine 0.8 m) i proširivanje radne jame na mestu čvorova.

Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice

rova na udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m
3
 stvarno izvedenog iskopa  (LxBxHsr).

27.8x0.8x1.5=33.5

* ručni iskop rova m
3

10,00

* mašinski iskop rova m
3

23,50

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

27.8x0.8 m² 22,60

4, Nabavka, dopremanje, ugraĎivanje i zbijanje peska u rov.

Pesak se ugraĎuje ispod cevi u sloju debljine d=11 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugraĎenog peska.
27.8x(0,80x0,52-0.11²xπx0.25) m³ 11,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.   

27.8x0.8x0.98 m³ 22,00

3.10.CEVOVOD SILOS ZA MULJ - POGONSKA ZGRADA (VIŠAK MULJA)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava do kote prirodnog tla

76.20, a potrebno nasipanje do projektovane kote terena je tema predmera radova u sklopu izgradnje

objekata.
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6, Razupiranje stranica rova . Jediničnom cenom je predviĎen

materijal i rad na montaţi i demontaţi podgrade. Obračunska

visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.

Obračun po m² postavljene i demontirane podgrade. 

2x1.7x27.8 m² 95,00

7, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

33.5-22.0 m³ 11,50

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport i kompletna montaţa vodovodnih cevi od

HD PE materijala za radni pritisak od 10 bara. Cevi se

meĎusobno spajaju sučeonim zavarivanjem. Jediničnom

cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montaţu i

zaptivanje cevi.

Obračun po m’ efektivno ugraĎene cevi.
HD PE Ø 110 mm, NP 10 bara m' 25,10

2, Nabavka i montaţa PE spojnice (tuljka) sa odgovarajućom

prirubnicom za nazivni pritisak od 10 bara. 

Obračun po komadu montiranog elementa.

PE spojnica DN 110 kom 2

3, Nabavka, transport i kompletna montaţa fazonskih komada od

livenog gvoţĎa . Fazonski komadi su za radni pritisak od 10

bari i sa prirubnicama izbušenih rupa po JUS-u za radni

pritisak PN 10. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad,

materijal i zaptivni elementi (brtve, zavrtnjevi, gumeni prsteni

i sl.) kao i antikorozivna zaštita u vidu premaza. Obračun po

komadu fazonskog komada.

LP4 Ø 100 mm kom 1

Svega I Zemljani radovi:
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4, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa: čeličnih

šavnih cevi (čelik Č.0361) i cevi od nerĎajućeg čelika Č.4580.

Jediničnom cenom uračunati sav potreban materijal i rad

(obradu krajeva cevi za zavarivanje, pričvršćivanje cevi,

antikorozivnu zaštitu za Č.0361 i dr.) Na mestu prodora cevi

kroz betonske zidove objekata cenom obuhvatiti sečenje

kruţnog otvora u čeličnoj ploči koja je ostavljena u fazi

betoniranja i zavarivanje cevi za istu. Varenje se vrši punim

varom i nakon izvoĎenja vodonepropusnog spoja ostavljeni

otvor se zabetonira polimernim betonom.  

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.

Čelična cev 108 x 2,9 mm - Č.0361 m' 3,10

Čelična cev 108 x3 mm - Č.4580 m' 1,40

5, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od čelične cevi (čelik Č.0361) i od

nerĎajućeg čelika Č.4580. Jediničnom cenom obuhvatiti sav

potreban rad i materijal, antikorozivnu zaštitu (za Č.0361).

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK od čelika Č.0361, R=1D, 90º, Ø 108

mm, 

kom 1

HAMBURŠKI LUK od čelika Č.4580, R=1D, 45º, Ø 108

mm, 

kom 1

6, Nabavka, transport i zavarivanje čeličnih prirubnica od

Č.0361 i od nerĎujućeg čelika Č.4580. Jediničnom cenom

uračunati antikorozivnu zaštitu (za Č.0361), materijal za

spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø100/108 mm, NP 10 bari, od čelika Č.0361

kom 2

PRIRUBNICA Ø100/108 mm, NP 10 bari, od čelika Č.4580

kom 1

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano. pauš 1,00

Svega II montažni radovi:

Svega III ostali radovi:
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IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

        

UKUPNO CEVOVOD SILOS ZA MULJ - POGONSKA ZGRADA (VIŠAK MULJA):
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I ZEMLJANI RADOVI

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 38,00

2, Mešoviti iskop zemlje III kategorije za rov širine 0,90 m (80

% mašinski i 20 % ručno). Iskopani zemljani materijal

odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na udaljenosti od 1.0

m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od

probrane zemlje. Bočne strane rova pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa  (LxBxHsr).

Prosečna dubina iskopa Hsr=1.82 m

38.0x0.9x1.82=62.5

* ručni iskop rova m
3

12,50

* mašinski iskop rova m
3

50,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m² izvedenih radova.

38.0x0.9 m² 34,60

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska u rov. Na

deonici izgradnje kanalizacije od UK PVC kanalizacionih cevi

pesak se ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=12 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Materijal se ručno zbija. Najmanja zahtevana zbijenost je

Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugrađenog peska.

38.0x(0,90x0,62-0.20²xπx0.25) m³ 20,00

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti određuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.   

38.0x0.9x1.2 m³ 41,00

6, Razupiranje stranica rova na srednji bočni pritisak pri

izgradnji kanalizacionog cevovoda od UK PVC cevi.

Jediničnom cenom je predviđen materijal i rad na montaţi i

demontaţi podgrade. Obračunska visina podgrade je od dna

rova do 20 cm iznad nivoa terena.

Obračun po m² postavljene i demontirane podgrade. 

2x38.0x2.0 m² 152,00

3.11.CEVOVOD Š2-Š5-Š4-Š3 (INTERNA KANALIZACIJA)
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7, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju određuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km..

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

62.5-41.0 m³ 21,50

8, Sniţavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa,

razupiranja rova, montaţe cevi i zatrpavanja rova. Sniţavanje

vode vršiti odgovarajućom opremom u zavisnosti od

geomehaničkih karakteristika tla. Za vreme izvođenja

navedenih pozicija, dno rova mora biti bez vode. m' 38,00

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, dopremanje, polaganje i tačno nivelisanje UK PVC

kanalizacionih cevi prečnika 200 mm, klase S 20, na tamponu

od nabijenog peska. Jediničnom cenom je obuhvaćen i spojni

materijal kao i cevni uvodnici (2 kom) za šaht sa nanesenim

peskom. Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati. Oštećene

ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati. Cev celom duţinom

mora leţati na sloju peska a ispod spojnice izvršiti

produbljenje. Cev se zatrpava slojem peska debljine d=30 cm

iznad temena i mora se tačno nivelisati. Maksimalna

neravnomernost nivelete je do prečnika DN 315 je 6 mm, a

iznad ovog prečnika je 0,02 x DN. 

Obračun po m’ montiranog cevovoda od UK PVC Ø 200 mm,

klase S 20, na tamponu od peska. m' 38,50

III BETONSKI RADOVI

1, Nabavka materijala i izrada polumontaţnih revizionih šahtova

za kanalizaciju. 

Jediničnom cenom je obuhvaćeno sledeće:

*dodatni zemlj. radovi na proširenju radne jame

*izrada potrebne oplate za donji deo šahta

*izrada temeljnog dela šahta (na tampon sloju od šljunka) od

nabijenog betona MB20 čija je osnova krug 130 cm u svemu

prema graf. prilogu.

*nabavka, dopremanje i ugradnja armiranobetonskih

montaţnih prstena unutrašnjeg prečnika 100 cm sa

malterisanjem fuga cemetnim vodonepropusnim malterom sa

obe strane,  
*nabavka, dopremanje i ugrađivanje gornje montaţne ploče

debljine 15 cm 

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montažni radovi:
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*nabavka, dopremanje i ugrađivanje livenogvoz-denog

poklopca prečnika 600 mm, nosivosti 250 kN zajedno sa

izradom betonskog prstena za korekciju

*nabavka materijala i ugradnja penjalica od livenog gvoţđa

pomoću polimer-maltera 

*prosecanje cevi, prosecanje izvršiti tako da ne dođe do

dodatnog oštećenja cevi, na mestu prolaza cevi kroz zid šahta

postaviti prelazni element sa nanešenim peskom.

Obračun po komadu šahta - prosečna dubina je 1.7 m. kom 3,00

IV OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitianom cevovodu,

zapisnički konstatovano. pauš 1,00

V REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

IV OSTALI RADOVI

        

Svega IV ostali radovi:

Svega III Betonski radovi:

UKUPNO CEVOVOD Š2-Š5-Š4-Š3 (INTERNA KANALIZACIJA) :    
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 30,80

2, Ručni iskop zemlje III kategorije za rov (širine 1.0 m) i

proširivanje radne jame na mestu čvorova. Iskopani zemljani

materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1,0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.

Napomena: u isti rov se postavljaju i cevovodi

komprimovanog vazduha i cevovodi hemikalija.

30.8x1.0x0.9 m³ 28,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

30.8x1.0 m² 30,80

4, Nabavka, dopremanje, ugraĎivanje i zbijanje peska. Pesak se

ugraĎuje ispod cevi u sloju debljine d=15 cm, oko cevi i iznad

temena cevi u sloju debljine 30 cm. Najmanja zahtevana

zbijenost  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugraĎenog peska.

30.8x(1.0x0,61-0.168²xπx0.25) m³ 18,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.

 

30.8x1.0x0.29 m³ 9,00

3.12,1, CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 2  

            (KOMPRIMOVANI VAZDUH)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način :

pošto je na jednom delu trase kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi,

prvo će se izvršiti potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera radova u

sklopu izgradnje objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od kote

projektovanog terena 79.60 do kote dna cevovoda na jednom delu i iskop i zatrpavanje od kote

prirodnog tla 76.20 do kote dna cevovoda na drugom delu .
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6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

28.0-9.0 m³ 19,00

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa cevi od

nerĎajućeg čelika - Č.4580 prečnika 168.3x3 mm i

114.3x2mm. Jediničnom cenom uračunati sav potreban

materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, i dr.) Ovom pozicijom je obuhvaćen

cevovod komprimovanog vazduha od Č.C.168.3x3 mm koji se

polaţe u rov ukupne duţine 32700 mm i cevovod

komprimovanog vazduha koji se postavlja na zidove

aeracionog bazena ukupne duţine 50200 mm. Od toga je

30200 mm od Č.C. 168.3x3mm i 2x10000mm od

Č.C.114.3x2mm. Na ovaj cevovod se zavaruju cevi 6 kom od

nerĎajućeg čelika Č.4580 prečika 88.9x2mm duţine 250mm

i oslonci od cevi od nerĎajućeg čelika prečnika 88.9x2mm

visine 0.5m sa obujmicama prema grafičkim prilozima iz

projekta i specifikaciji materijala. 

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.
Č.C. 168,3 x 3 mm - Č.4580 (32.7+30.2) m' 62,90

Č.C. 114.3 x 2 mm - Č.4580 (2x10.0) m' 10,00

Č.C. 88.9 x 2 mm - Č.4580 (6x0.25=1.5) m' 1,50

Č.C. 88.9 x 2 mm - Č.4580 (sa obujmicama) kom 12,00

2, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od nerĎajućeg čelika - Č.4580. Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK od nerĎajućeg čelika Č.4580, R=1D, 90º,

Ø 168,3 mm
kom 4

HAMBURŠKI LUK od nerĎajućeg čelika Č.4580, R=1D,

centralni ugao 33º,  Ø 168,3 mm
kom 2

3, Nabavka, transport i zavarivanje prirubnica od nerĎajućeg

čelika - Č.4580. Jediničnom cenom uračunati antikorozivnu

zaštitu, materijal za spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø150/168,3 mm, NP 10 bari, od nerĎajućeg

čelika (Č.4580) kom 1

Svega I Zemljani radovi:
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PRIRUBNICA Ø80/88.9 mm, NP 10 bari, od nerĎajućeg

čelika (Č.4580) kom 6

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i

materijal. (ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u

objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano. pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

Svega II montažni radovi:

Svega III ostali radovi:

UKUPNO CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 2:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 85,00

2, Ručni iskop zemlje III kategorije za rov (širine 1.0 m) i

proširivanje radne jame na mestu čvorova. Iskopani zemljani

materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1,0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.

Napomena: u isti rov se postavljaju i cevovodi

komprimovanog vazduha i cevovodi hemikalija.

85.0x1.0x0.9 m³ 76,50

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

85.0x1.0 m² 85,00

4, Nabavka, dopremanje, ugraĎivanje i zbijanje peska. Pesak se

ugraĎuje ispod cevi u sloju debljine d=15 cm, oko cevi i iznad

temena cevi u sloju debljine 30 cm. Najmanja zahtevana

zbijenost  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugraĎenog peska.

85.0x(1.0x0,61-0.168²xπx0.25) m³ 51,50

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.

 

85.0x1.0x0.29 m³ 24,65

3.12.2, CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 1  

            (KOMPRIMOVANI VAZDUH)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način :

pošto je na jednom delu trase kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi,

prvo će se izvršiti potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera radova u

sklopu izgradnje objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od kote

projektovanog terena 79.60 do kote dna cevovoda na jednom delu i iskop i zatrpavanje od kote

prirodnog tla 76.20 do kote dna cevovoda na drugom delu .

99



UPOV  ŠIMANOVCI - TENDER

R.

br.
Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

76.5 - 24.65 m³ 51,85

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa cevi od

nerĎajućeg čelika - Č.4580 prečnika 168.3x3 mm i

114.3x2mm. Jediničnom cenom uračunati sav potreban

materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, i dr.) Ovom pozicijom je obuhvaćen

cevovod komprimovanog vazduha od Č.C.168.3x3 mm koji se

polaţe u rov ukupne duţine 85m i cevovod komprimovanog

vazduha koji se postavlja na zidove aeracionog bazena (od

toga je 15m cev 168.3x3mm i 40 m od 114.3x2mm.) Na ovaj

cevovod se zavaruju cevi 6 kom od nerĎajućeg čelika Č.4580

prečika 88.9x2mm duţine 250mm i oslonci od cevi od

nerĎajućeg čelika prečnika 88.9x2mm visine 0.5m sa

obujmicama prema grafičkim prilozima iz projekta i

specifikaciji materijala. 

Obračun po ugraĎenoj duţini cevi.

Č.C. 168,3 x 3 mm - Č.4580 (85+15) m' 100,00

Č.C. 114.3 x 2 mm - Č.4580 m' 41,00

Č.C. 88.9 x 2 mm - Č.4580 (6x0.25=1.5) m' 1,50

Č.C. 88.9 x 2 mm - Č.4580 (sa obujmicama) kom 12,00

2, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od nerĎajućeg čelika - Č.4580. Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK od nerĎajućeg čelika Č.4580, R=1D, 90º,

Ø 168,3 mm
kom 7

HAMBURŠKI LUK od nerĎajućeg čelika Č.4580, R=1D,

centralni ugao 45º,  Ø 168,3 mm
kom 3

3, Nabavka, transport i zavarivanje prirubnica od nerĎajućeg

čelika - Č.4580. Jediničnom cenom uračunati materijal za

spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø150/168,3 mm, NP 10 bari, od nerĎajućeg

čelika (Č.4580) kom 2

Svega I Zemljani radovi:
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PRIRUBNICA Ø80/88.9 mm, NP 10 bari, od nerĎajućeg

čelika (Č.4580) kom 6

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i

materijal. (ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u

objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano. pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

Svega II montažni radovi:

Svega III ostali radovi:

UKUPNO CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 2:
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 36,30

2, Ručni iskop zemlje III kategorije za rov (širine 1.0 m) i

proširivanje radne jame na mestu čvorova. Iskopani zemljani

materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1,0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.

Napomena: u isti rov se postavljaju i cevovodi

komprimovanog vazduha i cevovodi hemikalija.

36.3x1.0x0.9 m³ 33,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

36.3x1.0 m² 36,40

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se

ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=15 cm, oko cevi i iznad

temena cevi u sloju debljine 30 cm. Najmanja zahtevana

zbijenost  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugrađenog peska.

36.3x(1.0x0,61-0.04²xπx0.25) m³ 22,00

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti određuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.

36.3x1.0x0.29 m³ 10,50

3.13,1, CEVOVOD  POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 2 (HEMIKALIJE)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način :

pošto je na jednom delu trase kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi,

prvo će se izvršiti potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera radova u

sklopu izgradnje objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od kote

projektovanog terena 79.60 do kote dna cevovoda na jednom delu i iskop i zatrpavanje od kote

prirodnog tla 76.20 do kote dna cevovoda na drugom delu .
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6, Razastiranje viška zemlje iz iskopa na lokaciji oko objekta.

Jediničnom cenom obuhvatiti grubo rasplaniranje zemlje

Obračun po m³  planirane zemlje. 

33.0-10.5 m³ 22,50

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport i kompletna montaţa vodovodnih cevi od

HD PE materijala. Cevi se međusobno spajaju sučeonim

zavarivanjem. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i

materijal za montaţu i zaptivanje cevi. Ovom pozicijom je

obuhvaćen i cevovod koji se polaţe u rov i cevovod koji se

postavlja na zidove aeracionog bazena.

Cev HDPE 20 mm se uvlači u cev HDPE 50 mm.

Obračun po m’ efektivno ugrađene cevi.

HD PE Ø 50 mm, NP 10 bara m' 67,50

HD PE Ø 20mm, NP 16 bara m' 71,00

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano, pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

        

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montažni radovi:

Svega III ostali radovi:

UKUPNO CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 1

(HEMIKALIJE):
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I ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase m' 89,00

2, Ručni iskop zemlje III kategorije za rov (širine 1.0 m) i

proširivanje radne jame na mestu čvorova. Iskopani zemljani

materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na

udaljenosti od 1,0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa.

Napomena: u isti rov se postavljaju i cevovodi

komprimovanog vazduha i cevovodi hemikalija.

89.0x1.0x0.9 m³ 80,10

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini i

formiranje potrebnih udubljenja.

Obračun po m² izvedenih radova.

89.0x1.0 m² 89,00

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska. Pesak se

ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=15 cm, oko cevi i iznad

temena cevi u sloju debljine 30 cm. Najmanja zahtevana

zbijenost  Ms= 25 MPa.

Obračun po m³ ugrađenog peska.

89.0x(1.0x0,61-0.04²xπx0.25) m³ 53,90

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti određuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.

89.0x1.0x0.29 m³ 25,80

3.13.2, CEVOVOD  POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 1 (HEMIKALIJE)

Iskop i zatrpavanje zemljanog materijala u ovom predmeru radova se obračunava na sledeći način :

pošto je na jednom delu trase kota prirodnog tla 76.20 ispod kote dna cevovoda koji je potrebno ugraditi,

prvo će se izvršiti potrebno nasipanje do projektovane kote terena 79.60 koje je tema predmera radova u

sklopu izgradnje objekata, a zatim ovaj predmer obuhvata potreban iskop i zatrpavanje od kote

projektovanog terena 79.60 do kote dna cevovoda na jednom delu i iskop i zatrpavanje od kote

prirodnog tla 76.20 do kote dna cevovoda na drugom delu .
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6, Razastiranje viška zemlje iz iskopa na lokaciji oko objekta.

Jediničnom cenom obuhvatiti grubo rasplaniranje zemlje

Obračun po m³  planirane zemlje. 

80.1 - 25.8 m³ 54,30

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport i kompletna montaţa vodovodnih cevi od

HD PE materijala. Cevi se međusobno spajaju sučeonim

zavarivanjem. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i

materijal za montaţu i zaptivanje cevi. Ovom pozicijom je

obuhvaćen i cevovod koji se polaţe u rov i cevovod koji se

postavlja na zidove aeracionog bazena.

Cev HDPE 20 mm se uvlači u cev HDPE 50 mm.

Obračun po m’ efektivno ugrađene cevi.

HD PE Ø 50 mm, NP 10 bara m' 93,00

HD PE Ø 20mm, NP 16 bara m' 89,00

III OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano, pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III OSTALI RADOVI

        

Svega I Zemljani radovi:

Svega II montažni radovi:

Svega III ostali radovi:

UKUPNO CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 1

(HEMIKALIJE):
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I MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport, radionička obrada i montaţa cevi od

nerĎajućeg čelika - Č.4580. Jediničnom cenom uračunati sav

potreban materijal i rad (obradu krajeva cevi za zavarivanje,

pričvršćivanje cevi, i dr.) Na mestu prodora cevi kroz

betonske zidove objekata cenom obuhvatiti sečenje kruţnog

otvora u prohron ploči koja je ostavljena u fazi betoniranja i

zavarivanje cevi za istu. Varenje se vrši punim varom i nakon

izvoĎenja vodonepropusnog spoja ostavljeni otvor se

zabetonira polimernim malterom.  

Obračun po komadu ugraĎene cevi.

  88,9 x 2 mm L=1000 mm kom 12

 168,3 x 3 mm L=27000 mm kom 1

 168,3 x 3 mm L=11000 mm kom 1

 219,1 x 3 mm L=16100 mm kom 1

 323,9 x 3 mm L=4700 mm kom 1

 406,4 x 3 mm L=700 mm kom 1

 863,6 x 4 mm L=4100 mm kom 1

2, Nabavka i transport materijala, kao i radionička izrada

fazonskih komada od nerĎajućeg čelika - Č.4580. Jediničnom

cenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog komada. 

HAMBURŠKI LUK, R=1D, 56º,  Ø 168,3 kom 1

HAMBURŠKI LUK, R=1D, 90º,  Ø 219,1 kom 1

HAMBURŠKI LUK, R=1D, 34º,  Ø 219,1 kom 1

HAMBURŠKI LUK, R=1D, 90º,  Ø 323,9 kom 1

HAMBURŠKI LUK, R=1D, 90º,  Ø 406,4 kom 1

3, Nabavka, transport i zavarivanje prirubnica od nerĎajućeg

čelika Č.4580. Jediničnom cenom uračunati materijal za

spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎene prirubnice, iskazano u

specifikacji kod grafičkih priloga.

PRIRUBNICA Ø150/168,3 mm, NP 10 bari kom 1

PRIRUBNICA Ø200/219,1 mm, NP 10 bari kom 1

3.14.CEVOVODI, CEVNE ARMATURE I FAZONSKI KOMADI U OBJEKTU 

AERACIONOG BAZENA 2

U ovom predmeru radova se obrađuje sav cevni materijal, fazonski komadi i cevna armatura od čelika,

sivog liva i nerđajućeg čelika koji se ugrađuju u sklopu izgradnje objekta aeracionog bazena.
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4, Nabavka, transport i montaţa cevne armature. Cevna armatura

je sa prirubnicama za radni pritisak od 10 bar. Jediničnom

cenom je obuhvaćen sav rad, armatura, spojni i zaptivni

materijal (vijci, podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i

antikorozivna zaštita.

Obračun po komadu kompletno ugraĎene aramture.

Pljosnati zasun Ø 150 mm sa vretenom i stalkom kom 1

II OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitanom cevovodu, zapisnički

konstatovano. pauš 1,00

III REKAPITULACIJA

I MONTAŢNI RADOVI

II OSTALI RADOVI

Predviđena je izgradnja 2 objekta

UKUPNO CEVNI KOMADI I FAZONSKI KOMADI U AB (2 objekta):

UKUPNO CEVNI KOMADI I FAZONSKI KOMADI U AB (1 objekat):

Svega I montažni radovi:

Svega III ostali radovi:
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I ZEMLJANI RADOVI

1, Iskolčenje - označavanje trase cevovoda prema elementima

projekta. 

Obračun po m' iskolčene trase

 - INTERNI VODOVOD L=41.50m 

 - HIDRANTSKA MREŢA L=96.0+111.0=207.0 m m' 248,50

2, Ručni (20%) i mašinski (80%) iskop zemlje III kategorije za

rov (širine 0.8 m) i proširivanje radne jame na mestu čvorova.

Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice

rova na udaljenosti od 1.0 m. Humus i tvrdi materijal iz iskopa

deponovati odvojeno od probrane zemlje. Bočne strane rova

pravilno odsecati. 

Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa (LxBxHsr).

(41.5+96.0+111.0)x0.8x1.1=219.0

* ručni iskop rova m
3

44,00

* mašinski iskop rova m
3

175,00

3, Fino planiranje dna iskopanog rova po projektovanoj dubini.

Obračun po m² izvedenih radova.

(41.5+96.0+111.0)x0.8 m² 199,00

4, Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje peska u rov.

Pesak se ugrađuje ispod cevi u sloju debljine d=10 cm, oko

cevi i iznad cevi u sloju debljine 30 cm iznad temena cevi.

Najmanja zahtevana zbijenost je  Ms= 25 MPa. 

Obračun po m³ ugrađenog peska.

41.5x(0,80x0.44-0.04²xπx0.25) = 14,50

96.0x(0,80x0,46-0.06²xπx0.25) = 35,00

111.0x(0,80x0,51-0.11²xπx0.25) = 44,50

Ukupno zatrpavanje peskom m³ 94,00

5, Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa iznad sloja zbijenog

peska. Najmanja zahtevana zbijenost u zelenom pojasu je 92

% po Proctoru, a kod kolovoza je 95 % po Proctoru. Mesto i

broj kontrole zbijenosti odreĎuje nadzorni organ na osnovu

lokalnih uslova. 

Obračun po m³ zatrpanog rova.41.5x0.8x0.66+96.0x0.8x0.64+111.0x0.8x0.59 m³ 123,50

3.15. HIDRANTSKA VODOVODNA MREŽA I INTERNI VODOVOD
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mere

Količina Jed.cena     Iznos

 

6, Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju koju odreĎuje

Investitor. Srednja računska transportna daljina je 4 km.

Jediničnom cenom obuhvatiti utovar, odvoz, i grubo

rasplaniranje zemlje na deponiji. 

Obračun po m³ odvezene i planirane zemlje. 

219.0-123.5 m³ 95,50

II MONTAŽNI RADOVI

1, Nabavka, transport i kompletna montaţa vodovodnih cevi od

HD PE materijala za radni pritisak od 10 bara. Cevi se

meĎusobno spajaju sučeonim zavarivanjem. Jediničnom

cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montaţu i

zaptivanje cevi.

Obračun po m’ efektivno ugraĎene cevi.

HD PE Ø 40 mm, NP 10 bara m' 41,50

HD PE Ø 63 mm, NP 10 bari m' 96,00

HD PE Ø 110 mm, NP 10 bara m' 111,00

2, Nabavka, transport i kompletna montaţa cevi od pocink čelika

kod ugradnje baštenskog hidranta. Cevi se sa drugim

elementima meĎusobno spaja mufom na navoj. Jediničnom

cenom je obuhvaćen sav rad i materijal za montaţu i

zaptivanje spojeva.

Obračun po komadu efektivno ugraĎene cevi.

 - pocink cev 1" L=200mm (sa SN) kom 5

 - pocink cev 1" L=300mm (SN i UN) kom 5

3, Nabavka, transport i kompletna montaţa fazonskih komada od

livenog gvoţĎa potrebnih za izvoĎenje grananja vodovodne

mreţe i fazonskih komada koji se ugraĎuju u vodomerni šaht.

Fazonski komadi su za radni pritisak od 10 bari i sa

prirubnicama izbušenih rupa po JUS-u za radni pritisak PN

10. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad, materijal i

zaptivni elementi (brtve, zavrtnjevi, gumeni prsteni i sl.) kao i

antikorozivna zaštita u vidu premaza. Obračun po komadu

fazonskog komada.

Svega I Zemljani radovi:
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OP Ø 100/100 mm kom 2

OP Ø 100/80 mm kom 3

RP Ø 100/50 mm kom 3

SP Ø100/400 mm kom 1

SP Ø100/300 mm kom 1

SP Ø 80/200 mm kom 3

LS Ø 80 mm kom 3

LP4 Ø 100 mm kom 1

LP4 Ø 50 mm kom 1

Montaţno demontaţni komad Ø 100 mm kom 1

Ogrlica za PE cevi Ø 110/1" kom 2

Ogrlica za PE cevi Ø 63/1" kom 3

4, Nabavka, transport i montaţa cevne armature vodovodne

mreţe i cevne armature koja se ugraĎuje u vodomerni šaht.

Cevna armatura je sa prirubnicama za radni pritisak od 10

bara ili sa navojskim priključkom. Jediničnom cenom je

obuhvaćen sav rad, armatura, spojni i zaptivni materijal (vijci,

podloške, navrtke, zaptivači i sl.) kao i antikorozivna zaštita.

Obračun po komadu kompletno ugraĎene aramture.

Ovalni zasun Ø 100 mm kom 2

Ovalni zasun Ø 80 mm sa ugradbenom garniturom kom 3

Nadzemni hidrant Ø 80 mm kom 3

Baštenski  hidrant - ispusnica 1" (SN) kom 5

Ravni propusni ventil 1" (UN) sa ogrankom za praţnjenje kom 5

Kuglasta slavina 1 1/2" kom 1

Okrugla kapa kom 3

5, Nabavka i ugradnja Woltmanovog vodomera za temperaturu

do 50 Cº, sa horizontalnom turbinom i prirubničkim

priključkom PN 10. 

Obračun po komadu ugraĎenog vodomera. 

DN 100 kom 1

6, Nabavka i ugradnja višemlaznog propelernog vodomera sa

mokrim mehanizmom za temperaturu do 30 Cº sa navojskim

priključkom. 

Obračun po komadu ugrađenog vodomera. 

DN 50 kom 1
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7, Nabavka, transport i montaţa čeličnih prirubnica Č.0361.

Jediničnom cenom uračunati antikorozivnu zaštitu, materijal

za spajanje i zaptivanje.

Obračun po komadu ugraĎenog fazonskog elementa, iskazano

u specifikacji  kod grafičkih priloga.

Slepa prirubnica DN 50 (sa UN 2") kom 1

8, Nabavka i montaţa PE spojnice (tuljka) sa odgovarajućom

prirubnicom za nazivni pritisak od 10 bara. 

Obračun po komadu montiranog elementa.

PE spojnica DN 110 kom 8

PE spojnica DN 63 kom 2

9, Nabavka transport i ugradnja fazonski komada od

prolipropilena tipa brza spojnica (prelazni komadi sa HDPE -

spoljašnji ili unutrašnji navoj, račve, lukovi), prema šemama

čvorova. Jediničnom cenom uračunati sav potreban rad i

materijal.

PP spojnica-SN 40x2" kom 1

III BETONSKI RADOVI

1, Nabavka potrebnog materijala i izrada anker blokova od

nabijenog betona MB 20 kod čvorova hidrantske vodovodne

mreţe. Jediničnom cenom uračunati i potrebnu oplatu.

Orijentaciona količina betona je prosečno 0,04 m³/komadu

anker bloka.

Obračun po komadu izraĎenog anker bloka. kom 10

2, Nabavka potrebnog materijala i izrada ploče (dimenzija

60*135*15 cm) od nabijenog betona MB 20 kao oslonca

nadzemnog hidranta i ploče (dimenzija 60*60*30cm) oko

okrugle kape. Zatrpavanje u zoni oko hidranta izvršiti

šljunkom (orijentaciono 0,2m³ šljunka). Jediničnom cenom

uračunati nabavku i ugradnju betona, šljunka i potrebnu

oplatu. 

Obračun po komadu ugraĎenog nadzemnog hidranta. kom 3

3, Nabavka, dopremanje i ugrađivanje betonskih cevi Ø 600mm

dužine 0.5m ( iznad baštenskog hidranta) koji se postavljaju

na tampon sloj od od peska. Pozicijom obuhvatiti i nabavku i

ugradnju livenogvozdenog šaht poklopca prečnika 600 mm

nosivosti 250 kN zajedno sa izradom betonskog prstena za

korekciju.

Obračun po komadu komplet ugrađene cevi zajedno sa

poklopcem. kom 5

Svega II montažni radovi:

Svega II betonski radovi:
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IV OSTALI RADOVI

1, Ispiranje i ispitivanje izvedenih cevovoda na probni pritisak

prema smernicama za ispitivanje cevi i po upustvima

nadzornog organa.

Jediničnom cenom je obuhvaćen sav rad i materijal.

(ispitivanje se izvodi zajedno sa cevovodima u objektu).  

Obračun paušalno po komplet ispitianom cevovodu,

zapisnički konstatovano.

pauš 1,00

IV REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II MONTAŢNI RADOVI

III BETONSKI RADOVI

IV OSTALI RADOVI

 

        

Svega III ostali radovi:

UKUPNO HIDRANTSKA VODOVODNA MREŽA I INTERNI VODOVOD:
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UPOV  ŠIMANOVCI - TENDER

3.5,    CEVOVOD NAKNADNI TALOŽNIK 2 - ŠAHT PREČIŠĆENE VODE   

            (PREČIŠĆENA VODA)

3.6.      CEVOVOD IZLIVNA GRAĐEVINA - Š6 - ŠAHT PREČIŠĆENE VODE 

            (PREČIŠĆENA VODA)

3.12,2   CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 1 

            (KOMPRIMOVANI VAZDUH)

3.13,2   CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 1 

            (HEMIKALIJE)

      3.16,    REKAPITULACIJA CEVOVODI  -  II.etapa izgradnje

3.1.      CEVOVOD ŠAHT NA KOLEKTORU Š0 - GLAVNA CRPNA STANICA 

            (GLAVNI   KOLEKTOR) 

3.2.      CEVOVOD GLAVNA CRPNA STANICA - MERAČ PROTOKA

            (OTPADNA VODA) 

3.3.      CEVOVOD MERAČ PROTOKA - PESKOLOV-SEPARATOR MASTI 

            (OTPADNA VODA)

3.4,   CEVOVOD PESKOLOV-SEPARATOR MASTI-DENITRIFIKACIONI BAZEN 2

            (OTPADNA VODA) 

SVEUKUPNO 3. CEVOVODI :

3.7,      CEVOVOD CRPNA STANICA MULJA 2 - SILOS ZA MULJ (VIŠAK MULJA) 

3.8.      CEVOVOD ŠAHT PREČIŠĆENE VODE - POGONSKA ZGRADA (VODA 

            ZA PRANJE SITA)

3.10.    CEVOVOD SILOS ZA MULJ - POGONSKA ZGRADA (VIŠAK MULJA) 

3.11,    CEVOVOD Š2-Š5-Š4-Š3 (INTERNA KANALIZACIJA)

3.9.      CEVOVOD SILOS ZA MULJ - INTERNA KANALIZACIJA Š5 

            (NADMULJNA VODA)

3.12,1  CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 2 

           (KOMPRIMOVANI VAZDUH)

3.13,1   CEVOVOD POGONSKA ZGRADA - AERACIONI BAZEN 2 

            (HEMIKALIJE)

3.14,    CEVOVODI, CEVNE ARMATURE I FAZONSKI KOMADI U OBJEKTU

           AERACIONOG BAZENA 2

3.15.    HIDRANTSKA VODOVODNA MREŽA I INTERNI VODOVOD
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UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

4. OSTALI RADOVI

R.

br.

Opis pozicije Jed.

mere

Količina Jed.cena     Iznos

1, Naknada troškova sanacije melioracionog kanala na delu

između izlivne građevine i vodotoka Galovica.Sanacija se

odnosi na uspostavljanje protočnosti postojeceg kanala.

U  okviru ove pozicije obuhvaćeni su sledeći radovi:

*mašinski iskop kanala bagerom sa odbacivanjem iskopanog

zemljanog materijala sa jedne strane kanala na udaljenost od

3.0m od ivice kanala.

Dimenzije poprečnog profila kanala su:

-dno je širine 1.0 m

-kosina kanala je u nagibu 1:1.5

-prosečna dubina kanala je 2.0m

-dužina kanala je 130.0m

-orijentaciona masa iskopa 1240 m3 

*razastiranje viška zemlje iz iskopa (buldozerom) pored

kanala u širini 50m. Cenom obuhvatiti i planiranje zemlje.

*naknada štete na površini razastiranja

*prilagođavanje postojećeg cevastog propusta novoiskopanom

kanalu na ulivu u kanal Galovica. Pod prilagođavanjem se

podrazumeva spuštanje i produžavanje cevovoda.

Obračun paušalno. pauš

2, Geodetsko snimanje izvedenih građevinskih objekata,

cevovoda i objekata na cevovodima i prikaz rezultata u vidu

elaborata. Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni

položaj objekata. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Snimljen

elementi se prikazuju na hard copy -ju i u digitalnoj formi

(format tabele - xls, tekstualni deo .doc crteži dwg). Podaci o

snimanju i graf. obrada su sastavni deo dokumentacije za

tehnički prijem. Isporuka elaborata za potrebe Investitora i

budućeg održavoca sistema se vrši u tri primeraka. Pored toga

podaci se predaju i RGZ. 

Obračun po kompletu predatog eleaborata. kompl 1

3, Kartiranje izvedenog objekta na osnovnu geodetskog

snimanja. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova RGZ. Potvrda

ustanove o predatom snimanju je sastavni deo dokumentacije

za tehnički prijem.

Obračun po kompletu izvršenog snimanja. kompl 1

4, Izrada projekta izvedenog objekta. Izvođač je dužan na

osnovu Zakona o planiranju izgradnji RS, da uradi projekat

izvedenog objekta (ako je bilo izmena Glavnog projekta u

toku građenja). Ako nije odstupljeno od glavnog projekta,

Investitor i izvođač na njemu konstatuju da je izvedeno stanje

jednako projektovanom.

Obračun paušalno. pauš

Sveukpno 4. Ostali radovi:
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PPOV ŠIMANOVCI

5. PREDMER RADOVA jed. mere količ. jed. cena ukupno

A. NN VANJSKI KABLOVSKI RAZVOD

1.  Kolčenje trase kablova i geodetsko

snimanje posle polaganja kablova        met   280 120,00 33.600,00

                 
2.  Ručni iskop zemlje za kablovski rov dubine 0,8 m  

 širine 0,4-1m sa zatrpavanjem, nabijanjem u 

slojevima i planiranjem zemlje.                               m3 190 1.300,00 247.000,00

3. Isporuka i postavljanje zaštitne vinidurit cevi 

110 mm za zaštitu kabla  ispod betonske površine met 130 250,00 32.500,00

4. Isporuka i polaganje u zemljani rov i u  zaštitne cevi 

sledeće kablove sa izradom suvih završetaka kabla:

PP00 4x120 mm2 met      100 3900,00 390.000,00

PP00 4x6 mm2 met      81 295,00 23.895,00

PP00-Y 4x6 mm2 met      92 295,00 27.140,00

PP00 4x4 mm2 met      102 245,00 24.990,00

PP41-Y 4x2,5 mm2 met      840 250,00 210.000,00

PP00-Y 4x2,5 mm2 met      1260 220,00 277.200,00

PP00-Y 3x1,5 mm2 met      350 180,00 63.000,00

PP41 8x1,5 mm2 met      280 310,00 86.800,00

PP41 4x1,5 mm2 met      108 220,00 23.760,00

PP41 2x 1,5 mm2 met      376 200,00 75.200,00

PP00 8x1,5 mm2 met      610 280,00 170.800,00

PP00 4x1,5 mm2 met      1100 200,00 220.000,00

PP00 2x1,5 mm2 met      510 160,00 81.600,00

LiYCY 4x1 mm met      85 170,00 14.450,00

TK39M3x4x0,6mm met      52 220,00 11.440,00

RG59od 75 oma met      52 150,00 7.800,00

5.  Isporuka i postavljanje PVC štitnika  iznad kablova. met   550 45,00 24.750,00

                                
6.  Isporuka i postavljanje PVC upozoravajuce trake. met  280 15,00 4.200,00

7. Isporuka i polaganje trake FeZn 30x4mm u zem-

ljani rov sa izradom  izvoda i spojeva sa metalnim

delovbima opreme, orman i metalne ograde met  410 260,00 106.600,00

8. Isporuka i postavljanje kablovske oznake na 

betonskom stubiću za regulisani teren kom 22 460,00 10.120,00

9. Sitan instalacioni materijal i rad paušal. 1 28.000,00 28.000,00

UKUPNO A: 2.194.845,00

B. OSVETLENJE KRUGA

1.  Kolčenje trase kablova i geodetsko

snimanje posle polaganja kablova        met   330 120,00 39.600,00
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2.  Ručni iskop zemlje za kablovski rov dubine 0,8 m  

 širine 0,4m sa zatrpavanjem, nabijanjem u slojevima

 i planiranjem zemlje.                               m3 125 1.300,00 162.500,00

3. Isporuka i postavljanje zaštitne vinidurit cevi 

110 mm za zaštitu kabla  ispod betonske površine met 6 450,00 2.700,00

4. Isporuka i polaganje u zemljani rov i u  zaštitne cevi 

kabla PP00 4x6mm2 met      570 480,00 273.600,00

5.  Isporuka i postavljanje PVC štitnika  iznad kablova. met   198 55,00 10.890,00

                                
6.  Isporuka i postavljanje PVC upozoravajuce trake. met  198 15,00 2.970,00

7. Isporuka i polaganje trake FeZn 30x4mm u zem-

ljani rov sa izradom  izvoda za stubove met  230 320,00 73.600,00

8.Isporuka, montaža i postavljanje čeličnog okruglog 

stuba dužine h=10 metara sa uvlačenjem napojnog 

kabla sa svetiljkom OPALO 3 proizvod firme "Minel-

Shreder" ili sličan sa sijalicom 150W NAV i 

nosačem jedne svetiljke za stub sa priključnim

stezaljkama sa, osiguračem 10A, sa kablom za

 povezivanje svetiljke od priključne stezaljke, sa

 betonskom temeljom i zemljanim radovima.

 U temelj pre betoniranja treba isporučiti i ugraditi 

 PVC cevi za uvlačenje kabla. Stub treba ofarbati

 zaštitnom i finalnom bojom prema zahtevu

 Investitora. kom 11 52.000,00 572.000,00

9.Isporuka, montaža i postavljanje čeličnog okruglog 

stuba dužine h=10 metara sa uvlačenjem napojnog 

kabla sa dve svetiljke  OPALO 3 proizvod firme

"MinelShreder" ili sličan sa sijalicom 150W NAV 

i nosačem dve svetiljke za stub sa priključnim

stezaljkama sa, osiguračima 10A, sa kablom za

 povezivanje svetiljke od priključne stezaljke, sa

 betonskom temeljom i zemljanim radovima. U temelj

pre betoniranja treba isporučiti i ugraditi PVC cevi za 

 uvlačenje kabla. Stub treba ofarbati zaštitnom i

 finalnom bojom prema zahtevu Investitora kom 4 62.000,00 248.000,00
10. Sitan instalacioni materijal i rad paušal. 1 15.000,00 15.000,00

11. Ispitivanje instalacije merenje otpora uzemljenja

i otpora izolacije i otpora petlje sa davanjem izveštajapaušal. 1 18.000,00 18.000,00

UKUPNO B: 1.418.860,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

C. MOTORNI POGON
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1.  Isporuka i montaža ormana za LO-O2.1 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   6 110,00 660,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

2.  Isporuka i montaža ormana za LO-O2.2 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   6 110,00 660,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

3.  Isporuka i montaža ormana za LO-MP Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   8 30,00 240,00

plastična uvodnica za kabel kom   5 110,00 550,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

4.  Isporuka i montaža ormana za LO-P1/P2 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   2 800,00 1.600,00
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redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   24 30,00 720,00

plastična uvodnica za kabel kom   10 110,00 1.100,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

5.  Isporuka i montaža ormana za LO-MD1.1 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   4 110,00 440,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

6.  Isporuka i montaža ormana za LO-MD1.2 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   4 110,00 440,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

7.  Isporuka i montaža ormana za LO-MD2.1 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   4 110,00 440,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00
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pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

8.  Isporuka i montaža ormana za LO-MD2.2 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   4 110,00 440,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

9.  Isporuka i montaža ormana za LO-MA1 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   4 110,00 440,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

10.  Isporuka i montaža ormana za LO-MA2 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   10 30,00 300,00

plastična uvodnica za kabel kom   4 110,00 440,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

124



PPOV ŠIMANOVCI

5. PREDMER RADOVA jed. mere količ. jed. cena ukupno

11. Isporuka i montaža ormana za LO-P3,5,7 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=430mm, v=530mm,  

d=200mm. kom 1 12.000,00 12.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   4 800,00 3.200,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   35 30,00 1.050,00

plastična uvodnica za kabel kom   14 110,00 1.540,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

13. Isporuka i montaža ormana za LO-P4,6,8 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=430mm, v=530mm,  

d=200mm. kom 1 12.000,00 12.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   4 800,00 3.200,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   35 30,00 1.050,00

plastična uvodnica za kabel kom   14 110,00 1.540,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

14.  Isporuka i montaža ormana za LO-P9 Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  

d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   14 30,00 420,00

plastična uvodnica za kabel kom   7 110,00 770,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

15.  Isporuka i montaža ormana za LO-MM Orman

 je plastični tipski zaštite IP66. Proizvod SCHRACK 

 ili sličan. Dimenzije š=330mm, v=430mm,  
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d=200mm. kom 1 8.000,00 8.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G16-90-U kom   1 800,00 800,00

redne stezaljke za žile do2,5mm2 kom   14 30,00 420,00

plastična uvodnica za kabel kom   7 110,00 770,00

prokronski nosač ormana za montažu na betonski 

zid objekta i prokronskom nadstrešnicom komp 1 1.500,00 1.500,00

pertinaks ploče, POK kanali, oznake krajeva žice,

natpisne pločice za oznaku opreme, vezni i

montažni materijal komp 1 800,00 800,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 1.800,00 1.800,00

16.  Isporuka i montaža ormana tačkastog nivometra

"kruška" sa preklopnom kontaktom, sa 10 m kabla 

 prohronskom nosačem za montažu komp 6 9.800,00 58.800,00

17.  Isporuka i montaža ormana za CMR. Orman

 je čelični tipski 

 ili sličan. Dimenzije š=800mm, v=2000mm,  

d=500mm. Sa 1 vratima, sa bravom i podestom

visine 200mm. kom 6 75.000,00 450.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac MC3 250A sa naposkom okidačem 230VAC

i motornim pogonom 230VAC kom   1 98.000,00 98.000,00

prekidac G16-52-U kom   23 1.200,00 27.600,00

prekidac G16-53-U kom   1 1.200,00 1.200,00

prekidac G16-56-U kom   1 1.200,00 1.200,00

prekidac G16-90-U kom   30 680,00 20.400,00

prekidač za voltmetar kom   1 1.700,00 1.700,00

voltmetar 0-500V kom   1 2.800,00 2.800,00

osigurac rastavljač Np1 III/160A komp 3 3.600,00 10.800,00

osigurac rastavljač Npo 00 III/80A komp 3 3.600,00 10.800,00

osigurac rastavljač Npo 00 III/63A komp 1 3.600,00 3.600,00

osigurač BS-C32A/3p kom 2 850,00 1.700,00

osigurač BS-C16A/3p kom 6 850,00 5.100,00

osigurač BS-C10A/3p kom 6 850,00 5.100,00

osigurač BS-C6A/3p kom 4 850,00 3.400,00

osigurač BS-C16A kom 10 280,00 2.800,00

osigurač BS-C10A kom 5 280,00 1.400,00

osigurač BS-C6A kom 38 280,00 10.640,00

zaštitni prekidač BE5 20-25A sa 2 pom. kontakta kom 2 2.600,00 5.200,00

zaštitni prekidač BE5 10-16A sa 2 pom. kontakta kom 1 2.600,00 2.600,00

zaštitni prekidač BE5 6,3-10A sa 2 pom. kontakta kom 3 2.600,00 7.800,00

zaštitni prekidač BE5 4-6,3A sa 2 pom. kontakta kom 4 2.600,00 10.400,00

zaštitni prekidač BE5 1,6-2,5A sa 2 pom. kontakta kom 4 2.600,00 10.400,00

brojač radnih sati 230VAC ugradni kom   21 2.100,00 44.100,00

frekventni regulator za asinhrone el. Motore 30kW

tipa CIMRE7Z4030  Omron ili sličan sa mrežnim

 filtrom 363RV-PFI3100-E komp 3 ######## 960.000,00
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frekventni regulator za asinhrone el. Motore 3kW

tipa CIMRE7Z43P7  Omron ili sličan sa mrežnim

filtrom 363RV-PFI3018-E i mrežnom prigušnicom komp 2 ######## 202.000,00

frekventni regulator za asinhrone el. Motore 2,2kW

tipa CIMRE7Z42P2  Omron ili sličan sa mrežnim

 filtrom 363RV-PFI3010-E i mrežnom prigušnicom komp 4 81.000,00 324.000,00

kontaktor K3-22A10 230VAC SCHRACK ili sličan kom 2 2.600,00 5.200,00

kontaktor K3-14A10 230VAC SCHRACK ili sličan kom 3 2.600,00 7.800,00

kontaktor K3-10A10  230VAC SCHRACK ili sličan kom 12 2.600,00 31.200,00

kontaktor 3K1813  230VAC SCHRACK ili sličan kom 6 2.800,00 16.800,00

pomocni rele K1-07D40 230VAC SCHRACK ili sličan  kom 128 920,00 117.760,00

pomocni rele K1-07D40 24VAC SCHRACK ili sličan  kom 6 920,00 5.520,00

pomoćni rele G2R-2 SND 24VDC OMRON ili sličan  

sa podnožjem kom 24 1.200,00 28.800,00

ventilator za hlađenje ormana 230VAC,135W, 

344x344 mm tip LS 3 SCHRACK ili sličan sa filterom  

i izlaznom filterom komp 4 26.000,00 104.000,00

termostat za ventilator kom 4 720,00 2.880,00

strujni trafo 300/5A kom 3 1.800,00 5.400,00

strujni trafo 150/5A kom 3 1.800,00 5.400,00

strujni trafo 30/5A kom 2 1.800,00 3.600,00

strujni trafo 15/5A kom 14 1.800,00 25.200,00

strujni trafo 5/5A kom 4 1.800,00 7.200,00

ampermetar 300/5A kom 3 1.900,00 5.700,00

ampermetar 150/5A kom 3 1.900,00 5.700,00

ampermetar 30/5A kom 2 1.900,00 3.800,00

ampermetar 15/5A kom 14 1.900,00 26.600,00

ampermetar 5/5A kom 4 1.900,00 7.600,00

mrežni trafo 230/24VAC 100VA kom 1 2.900,00 2.900,00

taster gljivasti sa 1 radnim i 1 mirnim kontaktom kom 1 500,00 500,00

taster uključni sa 1 radnim  kontaktom zeleni kom 2 200,00 400,00

uređaj 6 stepeni za uključenje kondenzatore kom 1 28.000,00 28.000,00

kondenzator u čeličnoj kutiji 10 kVAr 400V kom 4 5.600,00 22.400,00

kondenzator u čeličnoj kutiji 5 kVAr 400V kom 2 3.000,00 6.000,00

nivometar za merenje nivoa 230VAC za 1 elektrodu, 

1 relejni izlaz kom 11 5.600,00 61.600,00

rele za nadzor PTC, 230VAC sa 1 relejni izlaz kom 3 4.200,00 12.600,00

signalna sijalica crvena sa leed diodom 230VAC kom 48 1.200,00 57.600,00

signalna sijalica zelena sa leed diodom 230VAC kom 20 1.200,00 24.000,00

merni pretvarač struje: napajanje 230VAC, ulaz 5A,

izlaz 4-20mA kom 26 9.200,00 239.200,00

odvodnik prenapona "BETERMAN" ili sličan

 OBO V25-B+C/3-FS kom   1 12.000,00 12.000,00

odvodnik prenapona "BETERMAN"  ili sličan

 OBO V20-C/2-FS kom   1 8.500,00 8.500,00

odvodnik prenapona "BETERMAN" FRD-24  ili sličan kom   52 3.200,00 166.400,00

odvodnik prenapona "BETERMAN" FRD-5  ili sličan kom   2 3.200,00 6.400,00

fluo svetiljka 118 kom   6 1.400,00 8.400,00

PLC Omron ili sličan koja sastoji iz sledećih kartica:  
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napojna jedinica CJ1W-PA205R kom   3 18.000,00 54.000,00

CPU kartica CJ1M-CPU13 kom   1 53.000,00 53.000,00

I/O kontrolna jedinica CJ1W-IC101 kom   1 15.000,00 15.000,00

I/O interfejs jedinica CJ1W-II101 kom   2 17.000,00 34.000,00

serijski komunikacioni modul CJW-SCU21 kom   1 43.000,00 43.000,00

modul analogni ulaz CJW-AD 081 kom   5 42.000,00 210.000,00

modul analogni izlaz CJW-DA 041 kom   3 44.500,00 133.500,00

modul digitalni ulaz CJW-ID 211 kom   9 12.000,00 108.000,00

modul digitalni izlaz CJW-OC221 kom   2 16.000,00 32.000,00

kabel CS1W-CN713 kom   2 15.000,00 30.000,00

GSM modem sa antenom kom   1 12.000,00 12.000,00

RUM-TME licenca za Omron CX-SUPERVISOR SW kom 1 45.000,00 45.000,00

alpikacioni SW za PLC kom 1 90.000,00 90.000,00

Uređaj za neprekidno napajanje elektronske 

opreme sa dvostrukom komverzijom: ulaz : 45-

65Hz, 180-280V, izlaz: 50Hz, 230V cca1000W, 

vreme autonomije: za 1000W , 3 sati komp 1 ######## 480.000,00

priključnica 1f 16A OG kom 1 300,00 300,00

priključnica 3f 16A OG kom 1 400,00 400,00

redne stezaljke, bakarne šine, PG uvodnice,pertinaks

 ploče POK kanali, oznake krajeva žice, natpisne plo-

čice za oznaku opreme, vezni i montažni materijal komp 1 ######## 150.000,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 ######## 480.000,00

18. Nabavka, isporuka i puštanje u pogon računarsku

opremu:

komplet PC računar 

PC tastatura

PC miš 

laserski štanpač A4

monitor LCD kolor 22"

sa softverima: Windovs , Offis  sa licencom

uređaj za neprekidno napajanje USP1000 

softverska podržka SCADA sa licencom

izrada kompletnog programa za kontrolu, nadzor i 

arhivu komp 1 ######## 820.000,00

19. Nabavka, isporuka i puštanje u pogon LCD TV u 

boji 17" sa potrebnim vanjskim antenama na držaču

od FeZn cevi komp 1 52.000,00 52.000,00

20.Isporuka i polaganjena delimično na zid sa

plastičnim kanalima i na regalima sledećih kablova:

PP41-Y 4x25mm2 m 42 1.400,00 58.800,00

PP00-Y 4x16mm2 m 14 860,00 12.040,00

PP00-Y 4x6mm2 m 22 340,00 7.480,00

PP00-Y 4x1,5mm2 m 86 190,00 16.340,00

PP00-Y 3x1,5mm2 m 20 180,00 3.600,00

PP41 2x1,5mm2 m 33 130,00 4.290,00
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LiYCY 4x1mm met      80 180,00 14.400,00

21.Isporuka i montaža na zid pomoću držača 

perforiranih nosača kabla sa poklopcima

PNK-50 met      20 320,00 6.400,00

PNK-100 met      43 480,00 20.640,00

PNK-200 met      18 740,00 13.320,00

 
22.Isporuka i montaža na zid blokadnih prekidača 

G16-90-PK sa graviranom pločom za oznaku kom 2 1.500,00 3.000,00

23. Isporuka i montaža alkatan čelični cev raznih

dimenzija za zaštitu kabla sa zaštitnom farbom kg 40 350,00 14.000,00

24.Isporuka i montaža na zid  prekidača DME1-1,6A kom 3 3.200,00 9.600,00

25.Isporuka i montaža plastičnih gibljivih cevi raznih 

dimenzija za zaštitu slobodno položenih kablova .    m 24 280,00 6.720,00

26.Isporuka i montaža gumeni tepih debljine 4 mm

atestiran na 2000 volti dimenzije 1x5m kom 1 55.000,00 55.000,00

27. Ispitivanje instalacije merenje otpora uzemljenja, 

otpora izolacije i otpora petlje sa davanjem atesta paušal. 1 52.000,00 52.000,00

28. Puštanje u rad kompletnu opremu sa probnom 

radom od min 5 dana paušal. 1 98.000,00 98.000,00

29. Izrada projekta izvedenog objekta paušal. 1 ######## 110.000,00

30. Sitan instalacioni materijal i rad paušal. 1 85.000,00 85.000,00

UKUPNO C: 6.997.560,00

D. OSVETLENJE I TER. POT.  POG. ZGRADE

1. Isporuka i montaža ormana  za RO-OS u zid.

Orman je tipski plastični sa plastičnim vratima u

zaštite IP20. Proizvod SCHRACK ili sličan za 

montažu 4 reda Dimenzije 350x545x85  mm 

sa PE i N stezaljkama kom 1 16.000,00 16.000,00

Sa isporukom i ugradnjom sledece opreme:

prekidac G63-10-U kom   1 3.500,00 3.500,00

osigurač BS-C16A/3p kom 5 950,00 4.750,00

osigurač BS-C16A kom 22 280,00 6.160,00

osigurač BS-C10A kom 6 280,00 1.680,00

Montaža opreme, ispitivanje i puštanje u rad komp 1 6.000,00 6.000,00

2.Isporuka i polaganjena na zid vodove

 PP-Y2,3 i 4x1,5mm2 u plastičnim kanalima 

prosečne dužine voda je 9 m kom 15 3.200,00 48.000,00
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3.Isporuka i polaganjena u zid vodove

 PP-Y2,3 i 4x1,5mm2. 

prosečne dužine voda je 9 m kom 22 3.100,00 68.200,00

4.Isto kao pozicija 2 samo vodovi PP-Y 3x2,5mm2

za instalaciju monofaznih priključnih mesta.

prosečne dužine voda je 10 m kom 2 3.800,00 7.600,00

5.Isto kao pozicija 3 samo vodovi PP-Y 3x2,5mm2

za instalaciju monofaznih priključnih mesta i bojlera.

prosečne dužine voda je 10 m kom 19 3.400,00 64.600,00

6.Isto kao pozicija 2 samo vodovi PP-Y 5x2,5mm2

za instalaciju trofaznih priključnih mesta 

prosečne dužine voda je 15 m kom 2 4.100,00 8.200,00

7.Isto kao pozicija 3 samo vodovi PP-Y 5x2,5mm2

za instalaciju trofaznih priključnih mesta 

prosečne dužine voda je 15 m kom 3 3.600,00 10.800,00

8.Isporuka i montaža prekidača prekidača sedećeg

tipa:

OG obični 10A kom 8 350,00 2.800,00

OG serijski 10A kom 2 380,00 760,00

OG naizmeni 10A kom 2 380,00 760,00

Mikro obični 10A kom 1 280,00 280,00

Mikro serijski 10A kom 3 320,00 960,00

prekidač za bojler 16A sa indikatorom kom 1 550,00 550,00

9.Isporuka i montaža priključnice sedećeg tipa:

OG IP54 šuko 1f 16A kom 9 380,00 3.420,00

OG IP54 šuko 3f 16A kom 2 490,00 980,00

Mikro šuko 1f 16A kom 11 350,00 3.850,00

Mikro šuko 3f 16A kom 3 400,00 1.200,00

10.Isporuka i montaža svetziljke sa sijalicama, 

starterima, fluo cevima sedećeg tipa:

fluo nagradna svetiljka 2x36W, duo spoj IP65 kom 25 3.800,00 95.000,00

refrektor industrijski 1x100W NAV IP657 kom 2 14.000,00 28.000,00

sigurnosna svetiljka sa akumulatorom 18W kom 8 8.500,00 68.000,00

11.Isporuka i postavljanje TEA peći sa trofznom

priključnom kablom i termostatom i kablom za 

termostat sledeće snage: 

4000W kom 1 18.000,00 18.000,00

3000W kom 1 16.000,00 16.000,00
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PPOV ŠIMANOVCI

5. PREDMER RADOVA jed. mere količ. jed. cena ukupno

12.Isporuka i postavljanje uljnog radijatora sa termos-

tatom 2000W kom 4 8.000,00 32.000,00
13.Isporuka i ugradnja klima uređaja za grijanje i 

hlađenje veličine 12. kom 1 38.000,00 38.000,00

14.Isporuka i ugradnja interfona u boji sa el. bravom i   

digitalnom kamerom kom 1 42.000,00 42.000,00

15. Ispitivanje instalacije merenje otpora uzemljenja 

otpora petlje i otpora izolacije sa davanjem atesta paušal. 1 16.000,00 16.000,00

16. Puštanje u rad kompletnu opremu paušal. 1 8.000,00 8.000,00

17.Izrada projekta izvedenog objekta paušal. 1 65.000,00 65.000,00

18. Sitan instalacioni materijal i rad paušal. 1 8.000,00 8.000,00

UKUPNO D: 695.050,00

E. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

1. Isporuka i polaganje u betonski temelj traku 

FeZn 30x4mm komplet sa izradom izvode do mernih 

spojeva i za uzemljenje vrata, prozora i opreme, met 98 390,00 38.220,00

2.Isporuka i polaganje trake FeZn 25x3mm u beton-

ske stubove i na krovu objekta na unapred 

postavljene potpore met 75 360,00 27.000,00

3. Isporuka i montaža potpora sledećeg tipa:

SRPS N. B4. 920-A kom 22 340,00 7.480,00

JUS N. B4. 922-A kom 30 340,00 10.200,00

4. Isporuka i montaža mernog spoja u čelučnoj 

kutiji kom 6 580,00 3.480,00

5. Isporuka i montaža ukrsnog komada 

SRPS N. B4. 936 kom 3 360,00 1.080,00

6. Isporuka i montaža obujmice za slivnik 

SRPS N. B4. 914 kom 2 360,00 720,00

7. Isporuka i montaža stezaljke za oluk 

SRPS N.B4. 908 kom 6 340,00 2.040,00

8. Sitan instalacioni materijal i rad paušal. 1 8.000,00 8.000,00

9. Merenje otpora uzemljenja sa davanjem atesta paušal. 1 9.000,00 9.000,00

         UKUPNO E : 107.220,00
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PPOV ŠIMANOVCI

5. PREDMER RADOVA jed. mere količ. jed. cena ukupno

A. NN VANJSKI KABLOVSKI RAZVOD 2.194.845,00

B. OSVETLENJE KRUGA 1.418.860,00

C. MOTORNI POGON 6.997.560,00

D. OSVETLENJE I TER. POT.  POG. ZGRADE 695.050,00

E. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 107.220,00

UKUPNO : 11.413.535,00

SASTAVIO:

                 R E K A P I T U L A C I J A  :
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6. GLAVNA REKAPITULACIJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPOV ŠIMANOVCI - TENDER

6. GLAVNA REKAPITULACIJA

    (II.etapa izgradnje )

1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI

2. HIDROMAŠINSKA OPREMA

3. CEVOVODI

4. OSTALI RADOVI

5. ELEKTROINSTALACIJE

SVEUKUPNO:

Sastavio:
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број 

поз.
опис радова

јединица 

мере

количина 

радова

јединична 

цена
износ динара

1.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.01. ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКТА м1 2685

1.02. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

обухваћено у делу саобраћајне сигнализације

1.11. ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА НАСТАВАК АСФАЛТНИХ РАДОВА м1 10,00

РУШЕЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА (БНС) д=10цм м2 2455,00

до постојећег танпонског слоја

1.12. СТРУГАЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА  д=3цм м2 30,00

1.14. ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ПОКЛОПЦА ШАХТА ком 6,00

1.19. РУШЕЊЕ ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА Ø 1000мм м 6,00

испод коловоза на км 0+319.22

1.19.Б.РУШЕЊЕ ПАРАПЕТНИХ ЗИДОВА КОД ПРОПУСТА ком 3,00

1.26. ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ком 1,00

УКУПНО 1:

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2.01. ИСКОП ХУМУСА И ШУТА м3 9365,00

2.02. ЗАМЕНА СЛОЈА СЛАБОГ ТЕМЕЉНОГ ТЛА И ОЈАЧАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ ПЕСКОМ м3 7914,00

главна траса д=50цм 

2.04. ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ РОВОКОПАЧЕМ - ПОСТЕЉИЦЕ м3 2209,00

2.04A.ИСКОП ЗЕМЉЕ У ПОЗАЈМИШТУ м3 2291,00

2.05. НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА м2 22655,00

2.07. ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉЕ м3 5126,00

2.09. ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ м2 15904,00

2.10. ПЛАНИРАЊЕ РАВНИХ ПОВРШИНА м2 9128,00

2.13. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА

е) на даљину до 5.0 км м3 11656,00

УКУПНО 2:

3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

3.01. ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ

КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

а) од дробљеног каменог материјала 0/63мм д=20цм м3 3193,00

б) од дробљеног каменог материјала 0/31,5мм д=10цм м3 1653,00

ц) од дробљеног каменог материјала 0/31,5мм д=10цм (за срушени БНС) м3 245,50

3.05. ИЗРАДА ГОРЊЕГ БИТУМИНИЗИРАНОГ НОСИВОГ СЛОЈА 

а) БНС 22б -  д=7 цм м2 16654,00

3.06. ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА - АСФАЛТБЕТОНА (АБ )  

а) АБ 11 -  д= 4 цм м2 16654,00

УКУПНО 3:

ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за изградњу локалног пута Шимановци - Сремски Михаљевци   

деоница 1  Шимановци - ППОВ

дужине 2685.00м



број 

поз.
опис радова

јединица 

мере

количина 

радова

јединична 

цена
износ динара

4. ОДВОДЊАВАЊЕ

4.08. ИЗРАДА ЗАЦЕВЉЕЊА КАНАЛА Ø 1000мм У КМ0+319.22 м 9

4.08. ИЗРАДА ЗАЦЕВЉЕЊА КАНАЛА Ø 600мм У КМ0+435.97 м 23

УКУПНО 4:

5.  ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

5.01. по посебном пројекту и предрачуну

УКУПНО 5:

6.  ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО 6:

СВЕГА:

Саставио:



1. ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1.1

Набавка и постављање стандардних

саобраћајних знакова изричитих

наредби, опасности и обавештења
У цену стандардног саобраћајног знака

укључена је и испорука и допрема до

места постављања, сви елементи за

причвршћивање на носач, монтажа знака

на уграђени носач, као и контрола према

СРПС З.С2.300.

Знакови изричитих наредби
1   II-2, димензија а = 600 mm ком. 4

2   II-28, димензија а = 600 mm ком. 1

3   II-30(40 km/h), димензија а = 600 mm ком. 4

4   II-30(60 km/h), димензија а = 600 mm ком. 1

Знакови обавештења
5   III-23.1, 800 X 600 mm ком. 1

6   III-24.1, 800 X 600 mm ком. 1

7   III-23("Шимановци"), 1900 X 500 mm ком. 1

8   III-24("Шимановци"), 1900 X 500 mm ком. 1

9   III-25, димензија а = 600 mm ком. 2

10   III-29, димензија а = 600 mm ком. 1

Знакови опасности
11   I-1, димензија а = 900 mm ком. 1

12   I-1.1, димензија а = 900 mm ком. 1

1.2

Набавка и постављање саобраћајних

стубова са ископом и бетонирањем

темеља

13

- Саобраћајни стуб ø 60mm

L=3,0m ком. 11

14

- Саобраћајни стуб ø 60mm

L=3,4m ком. 7

1.3

Обележавање ознака хоризонталне

сигнализације на коловозу

15

- неиспрекидана разделна линија - беле

рефлектујуће боје, d=12 cm m2 94,32

16

- испрекидана разделна (3-6) линија - беле

рефлектујуће боје, d=12 cm m2 194,40

17

- испрекидана разделна (6-3) линија - беле

рефлектујуће боје, d=12 cm m2 15,84

18

- испрекидана разделна (3-3) линија - беле

рефлектујуће боје, d=12 cm m2 33,24

19 - испрекидана разделна (1-1) линија - беле

рефлектујуће боје, d=12 cm m2 13,20

20

- неиспрекидана зауставна линија - беле

рефлектујуће боје, д=0,5 м m2 1,50

УКУПНО 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. САОБРАЋ. СИГНАЛИЗАЦИЈА

СВЕГА

                         САСТАВИО:

ПРЕДРАЧУН РАДОВА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЛОКАЛНОГ ПУТА ШИМАНОВЦИ - СР. МИХАЉЕВЦИ ДЕОНИЦА 1, 

ШИМАНОВЦИ - ППОВ

ИЗНОС 

ДИНАРА

РЕД. 

БРОЈ

БРОЈ 

ПОЗИЦИ
ОПИС РАДОВА

ЈЕД. 

МЕР

КОЛ. 

РАД.
ЈЕД. ЦЕНА


