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Предмер радова

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим
техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа.
Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање
тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна.
Материјал: Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала,
заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно
средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на
градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама.
Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки
назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и
непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или
конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и
погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од
захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција
дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора.
Рад: Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав
рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених
конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа,
киша, ветар и др.).
Помоћне конструкције: Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју
су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је
урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта.
Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује
се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда,
постављање, демонтажа, чишћење и слагање.
Остали трошкови и дажбине: Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно
плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере
за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину
чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и
отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција;
уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за
градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;
- никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у
јединачне цене за сваки рад.
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку
предрачуна.Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац
главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада,
материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. Сви
ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни
трошкови.
Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна
штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За
инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација,
а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача
радова.
Мере и обрачун: Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему
важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у
грађевинарству.
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Предмер радова

количина

1,0 Радови на припреми и рушењу:
У току радова извршити више пута грубо чишћење
градилишта од грађевинског шута са преносом шута
на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без
обзира на број чишћења.
1,0 Обрачун по m ˛ градилишта
Чишћење и прање градилишта по завршетку свих
радова. Извршити детаљно чишћење целог
градилишта, прање свих стаклених површина,
чишћење и фино прање свих унутрашњих простора
и спољних површина.
2,0 Обрачун по m ˛ пода.
Монтажа и демонтажа радне платформе у
лифтовском окну од цевасте скеле, у свему по
важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора
бити статички стабилна и обезбеђена прописаним
оградама. Скелу прима и преко дневника даје
˛
дозволу за употребу статичар. Обрачун по m
3,0 хоризонталне пројекције монтиране скеле.
Демонтажа постојећег теретног лифта. Позиција
обухвата демотажу погонске групе, лифтовске
кућице кабине лифта, контра тега, као икомплетне
електро-инсталације лифта са утоваром и одвозом
материјала ван објекта на место које одреди
4,0 Инвеститор. Обрачун паушално.
Изношење намештаја из објекта. Намештај изнети,
спустити, утоварити на камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км.
На депонији намештај пажљиво истоварити и
спаковати.
5,0 Обрачун по m ˛ пода објекта.
Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са
дрвеним штоком, површине до 5,50 м2.
Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по комаду врата.
6,0
Затварање ходника у објекту (одвајање градилишта
од остатка објекта) помоћу гипскартонских плоча на
металној подконструкцији и ПВЦ фолије.
Обрачун по m ˛ заштићеног отвора.
7,0
"Израда и постављање табли обавештења да се
изводе грађевински радови, са основним подацима
о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту.
Табла је димензија 200 x 100 cm."
8,0 Обрачун по комаду табле.
"Израда и постављање табли и других ознака са
упозорењем, а по техничким прописима. Табла је
димензија 80 x 60 cm."
9,0 Обрачун по комаду табле.
Делимично обијање кречног или продужног малтера
са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама
очистити спојнице до дубине 2цм. Површине опека
очистити челичним четкама и опрати зидове водом.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију. Обијање се врши у
зони оштећеног малтера, као и у целокупном
приземљу до висине 110 cm од пода.
Обрачун по m ˛ обијене површине, отвори се
одбијају.
10,0
Обијање малтера са плафона са плафонском
конструкцијом од арматурне мреже и рабиц плетива.
Обити малтер, шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m ˛ обијене површине плафона.
11,0

m2

165,00

m2

165,00

м2

6,60

паушал.

1,00

m2

100,00

ком

2,00

m2

37,00

ком.

1,00

ком.

5,00

m2

16,00

m2

131,44

цена/јед

укупно
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Непредвиђени радови приликом рушења (разна
измештања инсталација).
12,0 Обрачун паушално.
паушал.
Скидање подова од таписона и итисона. Под
скинути, упаковати, утоварити на камион и одвести
на градску депонију.
13,0 Обрачун по m ˛ пода.
m2
Скидање спуштених плафона типа Hunter Douglas
са конструкцијом у улазном делу испред велнеса.
Издвојити употребљиви материјал, изнети из објекта
и сложити у оквиру комплекса на месту које одреди
инвеститор. Шут прикупити, изнети из објекта,
утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по m ˛ плафона.
14,0
m2
Скидање спуштених плафона од гипскартонских
плоча. Издвојити употребљиви материјал, изнети из
објекта и сложити у оквиру комплекса на месту које
одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети из
објекта, утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
15,0 Обрачун по m ˛ плафона.
m2
Скидање украсних заштитних даски са зидова и
плафона. Даске скинути, очистити утоварити и
одвести на депонију коју одреди инвеститор,
удаљену до 15 километара.
16,0 Обрачун по m ą демонтиране даске.
m1
Демонтажа дрвене сокле. Соклу демонтирати у
комплету са шрафовима и типловима, изнети из
објекта, утоварити у камион и одвести на депонију
коју одреди инвеститор удаљену до 15 километара.
Обрачун по m ą сокле.
17,0
m1
Демонтажа ламперије са зидова. Демонтирати
ламперију и подконструкцију, изнети из објекта,
утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди инвеститор удаљену до 15км.
18,0 Обрачун по м2 демонтиране ламперије.
m2
Демонтажа комплетне постојеће расвете,
прикључница и прекидача и сл. Демонтирану
расвету, прикључнице и прекидаче депоновати на
место које одреди инвеститор, а у оквиру комплекса.
Пре извођења применити све безбедносне мере. У
цену урачунати сав потребан рад, материјал и
помоћну скелу. Укупна површина предметног дела
објекта је цца 250 m ˛. Обрачун паушално.
19,0
Паушал.
Укупно радови на припреми и рушењу:

Предмер радова

количина

1,00

90,78

83,19

62,00

136,00

83,79

26,00

1,00

цена/јед

укупно
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Предмер радова
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цена/јед

укупно

2,0 Зидарски радови:
Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом.
Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета.
Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају
условима техничке документације.
Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине
морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на
прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције
радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и
унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну
радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.

Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре
малтерисања површине очистити и испрскати
цементним млеком. Први слој, грунт, радити
продужним малтером у два слоја до 2 цм од
просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети преко
поквашене подлоге и нарезати ради бољег
прихватања другог слоја. Други слој справити са
ситним и чистим песком, без примеса муља и
органских материја. Пердашити уз квашење и
глачање малим пердашкама. Омалтерисане
површине морају бити равне, без прелома и таласа,
а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође
до брзог сушења и /прегоревања/.
1,0 Обрачун по m ˛ малтерисане површине.
m˛
Укупно зидарски радови:

42,00
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3,0 Изолатерски радови:
Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог
алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да
поседују атесте.
Радови се морају извести квалитетно у свему према вазећим прописима, стандардима и техничкој
документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да
утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају
заузимати правилне геометријске положаје.
Све инсталације и сви предходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекиднаставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози.
Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите
употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.
За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере,
како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз
сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова,
извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата
израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и
унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну
скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену
важећих прописа у грађевинарству из ове области.
Набавка и постављање лаганог самоносивог
изолационог филца од минералне вуне, УРСА
ЛИФ/С, дебљине 100мм. Лагани филц од минералне
вуне поставити као термо и звучну изолацију
преградних зидова и плафона од гипскартонских
плоча, по детаљима и упутству пројектанта.
Поставља се у један или два слоја, а обрачунава по
квадрату слоја од 10цм.
1,0 Обрачун по м2 изведене изолације.
м2
202,00
Укупно изолатерски радови:
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мера

количина

Предмер радова
цена/јед

укупно

4,0 Грађевинска столарија:
Све радове на грађевинској столарији извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену
савременог алата и механизације намењене овој врст радова.
Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног
квалитета - односно да поседују атесте.
Сва спољашња столарија мора имати коефицијент пролаза топлотне енергије максимално 1.3W/m2K уз
одговарајући атест. Спољашња столарија мора имати:
Минимално две заптивне „ЕПДМ“ гумене траке по обиму рамова и крила. Сви прозори морају имати
могућност природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, која ће се обезбедити или
уградњом мале решетке у раму прозора или елементом који обезбеђује струјање кроз ваздушне канале
типа „Regel air“. Овај механизам треба да буде саморегулишући. Систем за изједначавање притиска и
вентилације треба да обезбеди природну вентилацију, а да при том не угрози безбедност, да не доприноси
повећаном пропуштању спољне буке, нити повећаном пропуштању воде. У исто време треба да омогући
одвођење влаге из просторије да би се смањила могућност кондензације влаге. Дакле,овај механизам
треба да омогући минималну вентилацију просторије у циљу спречавања кондензације влаге у просторији.
Механизам треба да буде конструисан у складу са релевантним ДИН стандардима и нормама ЕУ.
Број и величина елемената зависи од величине прозора, дати минимум 2 комада по прозору.
Квалитетан оков и систем учвршћења за основне профиле за дуготрајно коришћење.
- Могућност разних врста отварања крила зависно од прозора/врата око вертикалне/хоризонталне осе, око
обе осе и сл. Код прозора виших од 2.20 м, предвиђено је отватање крила посредним механизмом преко
полуге или слично, према договору са корисником. Квалитетним оковом омогућити отварање према датим
схемама. Посебно обратити пажњу на оков код прозора са посредним механизмом за отварање, да буде
квалитетан и дуготрајан са одговарајућим бројем „маказа“ у односу на величину крила.
Испуну радити од двоструког, нискоемисионог, равног, херметички затвореног стакла испуњеног аргоном у
међупростору. (E coating налепљена на унутрашње стакло), д=4+16+4мм за прозоре и врата, у случају да
је површина стакла већа од 2.5 м2 д=6+16+4 мерено од унутрашњости објекта. У позицијама код којих се
уграђује сигурносно стакло, предвидети пакет од два вишеслојна-ламинирана стакла са испуном од
аргона, д=4.4.1+16+4.4.1.
Прозоре монтирати тако да са спољне стране буду у истој равни као и претходни прозори. Уградњу вршити
анкеровањем на максималном растојању од 70 цм. Након уградње, извршити заптивање простора између
рама и зида одговарајућим средствима за заптивање (полиуретанска пена или сл.) и поставити
одговарајуће покривне лајсне.
Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна
и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и
могућност закључавања.
За сво време извођења, односно предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како
неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз
сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду
и уградњу комплетне позиције радова са комплетним застакљивањем (набавку основног, везног и
заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња опшивања,
све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су неопходне за квалитетно
извођење радова).
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих
прописа у грађевинарству из ове области.
НАПОМЕНА:
Пре израде било које позиције грађевинске столарије мере обавезно преконтролисати на лицу места.
Атести које извођач треба да достави за сву фасадну столарију су:
- Атест за прозор
- Атест за пропустљивост ваздуха према СРПС ЕН 1026 и треба да задовољи услове квалитета из
стандарда СРПС ЕН 12207, минимално класа II.
- Атест за отпорност према деловању воде према СРПС ЕН 1027 и треба да задовољи услове квалитета
из стандарда СРПС ЕН 12208, минимално класа II.
- Атест за звучну заштиту (СРПС У.Ј6.201, класа II)
- Атест о коефицијенту пролаза топлоте (према СРПС У.Ј5.060 и да задовољи услове квалитета из СРПС
У.Ј5.600)
- Атест за стакло (СРПС Б.Е1.011)
- Атест за окове.
Извођач је у обавези да инвеститору или надзорном органу достави извештај о мерењима на лицу места
пре израде столарије.
Сва
врата опремити бравама са двостепеним језичцима ради бешумног затварања.
Извођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави главном
пројектанту на увид и сагласност.
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мера

Набавка и уградања алуминијумских равних и
угаоних лајсни елоксираних или пластифицираних у
боји нове фасадне алуминарије. Алуминијумске
равне и Л лајсне димензија 40/40мм поставити на
ивицама шпалетни око новоуграђених врата
лепљењем лепилом на бази епоксидних смола.
1,0 Обрачун по м1 постављене лајсне.
м1
Замена постојећег рукохвата на огради степеништа.
Демонтирати постојећи рукохват, израдити нови од
куваног дрвета букве,и монтирати га након
завршетка браварских радова на степеништу.
Обрачун по м1 рукохвата
2,0
м1
Укупно грађевинска столарија:

Предмер радова

количина

10,00

27,50

цена/јед

укупно
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Предмер радова

количина

цена/јед

укупно

5,0 Браварски радови:
Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног
квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради
радионићке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Важеће атесте морају да поседују и мајстори
вариоци за одређене врсте радова
Конструкцију извести у свему према техничкој документацији статичком прорачуну и радионичким
детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења.
Места спајања и заваривања морају бити сува, чиста односно без трагова страних примеса. Контролу
варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у
радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за
челик.
За сво време извђјења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне
мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом
трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи
транспорт, израду и монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби
конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).
Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне
на самој конструкцији тако и оне које се угрђјују у бетон.
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.
Израда и постављање рама за отирач обуће заједно
са роло отирачем типа "Stilmat- Twin line" или сл.
дим=120x180cm, висине 2-2.5cm,од алуминијумских
профила мећусобно спојених
профилисаном гумом ,испуна четка и гума.
Профили су са доње стране обложени гумом
Завршна обрада елоксирани алуминијум.
Израдити рам и уградити у нивоу пода. Рам
очистити, премазати минијумом и обојити бојом за
метал, два пута. У цену улази отирач.
2,0 Обрачун по комаду отирача.
ком
Израда и монтажа металне конструкције ослоњеној
на АБ платна лифтовског окна у нивоу последње
таванице, за коју би се причврстиле сајле у свему
према захтевима система лифта који се уграђује.
Подконструкцију направити од кутијастих профила
међусобним варењем и анкеровањем у носеће
елементе, по детаљима и упутству пројектанта.
Кутијасте профиле очистити и премазати минијум
бојом, два пута, и после уградње поправити. У цену
улазе кутијасти профили, анкери и сав други
потребан материјал.
1,0 Обрачун по кг челика.
кг
Укупно браварски радови:

1,00

300,00
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Предмер радова

количина

цена/јед

укупно

6,0 Лимарски радови:
Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог
алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног
квалитета односно да поседују атесте.
Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну
примену савремених метода за спајање-настављање лима. Термоизолација у сендвичу лима мора имати
одговарајући дистанцер-дистанцер који одговара намени сендвича. Лим мора бити заштићен
(поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком документацијом. Изведени
радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски
облик. Сви изведени лимарски радови морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима
где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити:
премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од
истородног материјала.
За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, како
неби дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз
сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши
по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне
позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду и
монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту
на споју са другим материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су неопходне за
квалитетно извођење радова).
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену
важећих прописа у грађевинарству из ове области.
Набавка и монтажа прелазних лајсни на уласцима у
просторије. Набавити прелазну инокс лајсну по
избору пројектанта ентеријера и уградити је на
местима промене подова.
1,0 Обрачун по комаду врата.
ком
Израда и монтажа вентилационих глава, пречника
320 мм, од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм, по
детаљима и упутству пројектанта. Вентилационе
главе поставити на цеви пречника 300 мм. Део цеви
главе мора да уђе у вентилациону цев минимум 50
мм и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену
улази и обрада продора са израдом подметача
приближних димензија 50x50 цм.
Обрачун по комаду вентилационе главе.
2,0
ком
Укупно лимарски радови:

6,00

1,00
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количина

цена/јед

укупно

7,0 Подополагачки радови:
Изравнавање постојеће подлоге двокомпонентном
масом за изравњавање и репарирање типа
POLIMAG RV SP, произвођача "Први мај" Чачак.
Подлогу очистити и нанети одговарајући прајмер,
затим излити масу за изравњавање, да чврсто и
трајно веже за подлогу.Нанета маса мора да има
потребну отпорност на притисак (21MPa) обзиром
да је нанета преко слоја Стироцема СП. Подлогу
обрусити и опајати, и премазати одговарајућим
прајмером по упутству произвођача.
1,0 Обрачун по м2 обрађене површине.
Постављање модуларног текстилног пода (тип
„Interface Flor“ колекција "Straightforward"или слично)
као подне облоге у предпросторима, собама и
ходницима класе отпорности на пожар (ЕN ISO
9239/1) Bfi-S1(B1) (EN ISO 13501) са одговарајућом
лајсном на зиду, дебљине 5мм . Текстилни под
залепити одговарајућим лепком преко већ
припремљене, суве подлоге. Под се ради од комада
50x50цм. Поред зидова поставити сокле/лајсне.
Врста и дезен текстилне подне облоге и врста
лајсни по избору пројектанта. Наведене површине
су без растура.
Обрачун по м2 постављеног пода.
Набавка модуларног текстилног пода (тип
„Interface Flor“ колекција "Straightforward"или
слично) као подне облоге у предпросторима,
собама и ходницима класе отпорности на пожар
(ЕN ISO 9239/1) Bfi-S1(B1) (EN ISO 13501),
дебљине 5мм .
За набавку пода су обезбеђена резервисана
средства и предвиђена цена је иста за све
2,0 понуђаче.
Набавка и постављање профилисане
алуминијумске сокле у квалитету и профилацији по
избору пројектанта ентеријера, висине до 8цм,
дебљине холкела 22 мм, на саставу пода и зидова,
Соклу монтирати по упутству произвођача, а
сучељавања геровати. На сваких 80 цм соклу
причврстити за зид, инокс холшрафовима са
типловима.
3,0 Обрачун по м1 уграђене сокле.
Укупно подополагачки радови:

м2

148,78

м2

148,78

м2

170,00

м1

133,79

3.000,00

510.000,00
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8,0 Сувомонтажни радови:
Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог
алата намењеног овој врсти радова.
Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног
квалитета односно да поседују атесте.
Радови се
морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним
извођачким детаљима.
Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз
обавезну сагласност пројектанта. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на сагласност пројектанту.
За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере,
како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку,
уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова
обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала,
спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе,
неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.
Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата
комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и
унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне
ċење и остале
преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чиш
активности неопходне за квалитетно извођење ових радова.
Овај опис је
ċих прописа у
саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену важе
грађевинарству из ове области.
Израда спуштеног плафона са челичном подконструкцијом у истом нивоу и облагање гипс
картонским плочама RB 12,5 мм, у купатилима и на
терасама. Подконструкцију поставити у истом нивоу
од носивих и монтажних профила CD и CW 60x27
мм причвршћених висилицама за носиви плафон и
обложити гипс картонским плочама по пројекту и
упутству произвођача. Саставе обрадити масом за
испуну и бандаж тракама по упутству произвођача. У
цену улази и радна скела.
Обрачун по м2 постављене површине.
1,0

м2

214,63

м1

60,00

м1

100,00

м1

30,00

Израда вертикалне денивелације висине 300 мм
спуштеног плафона, са израдом додатне челичне
подконструкције и облагање гипскартонским
плочама дебљине RB 12.5 мм, систем Ригипс.
Подконструкцију израдити од носивих профила CD
30x30 мм и монтажних поцинкованих профила CW
60x27 мм причвршћених Нониус елементима и
директним држачима за носиви плафон и обложити
гипс картонским плочама, по пројекту и упутству
произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и
бандаж тракама по упутству произвођача.
Обрачун по м1 изведене денивелације.
2,0
Постављање поцинкованог-перфорираног
заштитника ивица. Профил од поцинкованог лима
дебљине 0,5 мм и ширине профила 25x25 мм,
поставити уз бандажирање по упутству
произвођача.
3,0 Обрачун по м1 заштићене ивице.
Израда маске за суфитно светло од гипскартонских
плоча, развијене ширине до 45цм. Маску извести у
свему према детаљу из пројекта ентеријера.
Обрачун по м1 изведеног суфита.
4,0
Укупно сувомонтажни радови:
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9,0 Молерско фарбарски радови:
Сви молерскофарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну
примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета,
односно да поседују атесте.
Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој
документацији.
Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наносења завршног слоја подлогу
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази
морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање
мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени
отпорни, да нису штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале са којима су у додиру, да
обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су недопустива.
Код температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за заштиту
употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите
неутичу на већ уговорену цену радова.
За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како
неби дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође до оштећења ових радова извођач ће о свом
трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом извођења својих
радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува и сачува од оштећења.
Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата
комплетну израду позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, материјала за
глетовање и за импрегнацију, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере
заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности
које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).
Овај опис је
саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важечих прописа у
грађевинарству из ове области.

1,0

2,0

3,0

4,0

Глетовање фино малтерисаних, као и гипс
картонских зидова и плафона, дисперзивним китом.
Површине обрусити, очистити и извршити
неутрализовање. Прегледати и китовати мања
оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући
дисперзивни кит три пута.
Обрачун по м2 глетоване површине
Стругање и глетовање старих зидова и плафона,
емулзионим китом три слоја. Све површине
остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и
извршити импрегнацију. Прегледати и китовати
мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати
емулзионим китом први пут. Све површине фино
пребрусити и глетовати емулзионим китом други
пут. Све површине фино пребрусити и глетовати
емулзионим китом трећи пут.
Обрачун по м2 глетоване површине.
Бојење глетованих зидова и плафона дисперзивним
бојама у класи ЈУПОЛ ГОЛД, по избору пројектанта.
Све површине брусити, импрегнирати и китовати
мања оштећења. Предбојити и и справити
тонираним дисперзионим китом, а затим бојити
дисперзивном бојом у тону по избору аутора први и
други пут.
Обрачун по м2 обојене површине.
У класи Оикос
Бојење цеви за грејање радијатор лаком. Пре
бојења метала скинути корозију хемијским и
физичким средствима, а затим све површине
брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и
основну боју, а затим бојити два пута брадијатор
лаком у тону по избору пројектанта.
Обрачун по м1 обојених цеви.
Укупно молерско-фарбарски радови:

м2

679,85

м2

469,22

м2
м2

510,63
169,22

м1

96,00
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10,0 Радови на испоруци и монтажи лифта
Nabavka opreme koja treba da zadovolji sledeće
karakteristike:
Tip lifta: Električni, putnički, bez mašinske prostorije
Nosivost: 1150 kg (15 osoba)
Klasa energetske efikasnosti: A
Vrata voznog okna: Аutomatska sa centralnim otvaranjem, PP
E120 po SRPS EN81-58
Dimenzije svetlog otvora: širina min. 900 mm, visina 2000 mm
Vrata kabine : automatska sa centralnim otvaranjem
Dimenzije svetlog otvora: širina min. 900 mm, visina 2000 mm
Kabina: širina min. 1200 mm, dužina min. 2100 mm, visina
2200 mm
Stranice: nerđajući čelik
Tavanica: nerđajući čelik
Osvetljenje: indirektno
Pod: guma
Registar kutija: panel od nerđajućeg čelika u punoj visini
kabine
Zaštitni uređaj: foto zavesa
Govorna veza: dvosmerna veza između kabine, servisnog
ormana i recepcije
Ogledalo: na zadnjoj strani kabine u punoj širini i parcijalnoj
visini
Rukohvat: nerđajući čelik, sa zaobljenim ivicama, na zadnjoj i
jednoj bočnoj strani
Pogonsko-upravljački sistem
Pogon: Sinhroni elektromotor sa frekventnom regulacijom,
bez reduktora
Upravljanje: mikroprocesorsko, simpleks, sabirno na dole
Signalizacija:
Glavna stanica: dugmad sa svetlosnim signalom potvrde
poziva, pokazivač položaja kabine, strelice daljeg smera
vožnje
Ostale stanice: dugmad sa svetlosnim signalom potvrde
poziva, strelice daljeg smera vožnje
Registar kutija u kabini: dugmad sa svetlosnim i zvučnim
signalom potvrde komande, pokazivač položaja kabine,
svetlosni i zvučni signal preopterećenja,dugme alarma,
dugme ventilatora, dugme za zatvaranje vrata, ključ-bravica
za prioritetnu vožnju, Brajove oznake
Posebni zahtevi:
Dojava požara sa PP centrale: dovođenje kabine u glavnu
stanicu, otvaranje vrata i isključenje lifta iz rada
Uređaj za nužnu vožnju: dovođenje kabine u najbližu stanicu i
otvaranje vrata pri nestanku mrežnog napajanja
Vozno okno:
Betonsko, širina: 2120mm, dubina: 3085mm, vrh voznog
okna: 3300mm, jama voznog okna: 1270mm
Napajanje i jednovremena snaga: 3x400V + PE+ N, 50 Hz,
6.7 kW
Regulativa: SRPS EN81-21: Bezbednosna pravila za
konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz lica i tereta
—
Deo 21: Novi putnički i teretni liftovi sa pratiocem, koji se
1,0 ugrađuju u postojeće zgrade

2,0

Transport opreme do mesta ugradnje, istovar i
skladištenje

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

Ugradnja kompletne opreme lifta u izvedenom voznom
oknu prema projektnoj dokumentaciji, povezivanje na
napojni vod koji je trasiran do voznog okna i uveden u
vozno okno u nivou najviše stanice, instalacija
osvetljenja voznog okna i povezivanje instalacije
uzemljenja u voznom oknu na izvod se temeljnog
uzemljivača koji je uveden u jamu voznog okna
3,0
Priprema, atestiranje i dostava atestne dokumentacije
4,0

Предмер радова
цена/јед

укупно
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5,0 Obuka korisnika, dostava uputstava i poštanje u rad
Укупно радови на испоруци и монтажи лифта

kom

11,0 Разни радови:
Уградња светиљки у гипскартонске плафоне са
ком
развођењем инсталација до светиљки.
Набавка светиљки, по избору пројектанта.
За набавку светиљки су обезбеђена резервисана
средства и предвиђена цена је иста за све
1,0 понуђаче.
ком
Укупно разни радови:
I

Предмер радова

количина

цена/јед

22,00

22,00

5.700,00
.

И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)

Радови на припреми и рушењу
Зидарски радови
Изолатерски радови
Грађевинска столарија
Браварски радови
Лимарски радови
Подополагачки радови
Сувомонтажни радови
Молерско-фарбарски радови
Радови на испоруци и монтажи
лифта
Разни радови
УКУПНО I
ПДВ 20%
Са ПДВом
Београд,

јул 2015. год.

укупно

1,00

M.P.
ПОНУЂАЧ:

125.400,00

