АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
11000 Београд, Здравка Челара 14а
Телефон: +381 11 3292 082
Факс: +381 11 3292 143
e-mail: nabavka@infrazs.rs

Број: 23/2016-2405
Датум: 09.11.2016.
ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку
радова - одржавање објеката високоградње, у отвореном поступку,
набавка бр. 17/2016
Измена и допуна 1: На страни 3/51 конкурсне документације, у Одељку II
„ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА“,
стоји:
1.3. ПРЕДМЕР РАДОВА
Брише се, тако да сада гласи:
1.3. ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ЈЕДАН АПАРТМАН
Измена и допуна 2: На страни 29/51 конкурсне документације, у Обрасцу 2
„Образац структуре цене са упутством како да се попуни“, стоји:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Ред
.
број

Пoзициja рaдoвa

Jeд.
мере

Koл.

1

2

3

4

m²

20,79

I ЗИДAРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала и малтерисање
зида подужним малтером 1:3:9.
1
Јединичном ценом обухватити сав
материјал, зидарску скелу и рад.
Обрачун по m².

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
II ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала и израда
хидроизолације
испод
зидова
приземља и пода у приземљу.
Хидроизолацију
извести
преко
1
бетонске плоче тако што ће се преко
хладног премаза битулитом урадити
врућ премаз МPХ масом преко које
треба положити са преклопима
10cm
и
варитии
Кондор
3.

m²

34,57

Јед.
цена
без
ПДВ-а
5

Јед.
цена
са
ПДВом
6

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

7(4х5)

8(4х6)

2

3

4

5

6

7

Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
хидроизолације тоалета на спрату
Кнауф пенетратом преко Кнауф гипс
подне
плоче.
Хидроизолацију
извести
према
технологији
произвођача.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације подова плочама
камене вуне d=5cm положених
између подпатосница, преко које је
постављена
ПВЦ
фолија.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације подова међуспратне
конструкције плочама камене вуне
d=10cm
положених
између
подпатосница,
преко
које
је
постављена
ПВЦ
фолија.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације зидова каменом
вуном
d=10cm
парна
брана.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад. Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације зидова каменом
вуном
d=5cm
парна
брана.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације поткровља каменом
вуном d=12cm + парна брана према
просторији.
Јединичном
ценом
обухватити сав материјал и рад.
Обрачун по m².

m²

1,28

m²

27,54

m²

19,11

m²

56,18

m²

64,00

m²

154,24

УКУПНО ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Набавка и полагање по поду
приземља и лође рендисаних талпи
од суве борове грађе d=50mm (бели
1
бор) у свему према пројекту. Ценом
обухватити сав материјал и рад, са
употребом лаке скеле.
Обрачун по m².
Набавка и полагање по поду
поткровља бродарског пода од суве
борове грађе d=22mm (бели бор) у
2
свему према
пројекту.
Ценом
обухватити сав материјал и рад, са
употребом лаке скеле.
Обрачун по m².

m²

29,23

m²

17,83

2

3

4

5

Уградња дрвене (чамове) ламперије
(бродски
под)
d=20mm,
на
унутрашњим зидовима (у лајсне
3/5наковане на стубове), плафонима
и
кровним
косинама.
Ценом
обухватити
подконструкцију,
потребан материјал и рад, са
употребом лаке скеле. Ламперију
набавља инвеститор.
Обрачун по m².
Израда
дрвеног
унутрашњег
степеништа 16*18. 75/77cm од
борове рендисане грађе. Образни
носачи
су
димензија
5/30cm,
газишта су од талпи димензија
4/32cm, а чела су димензија
2/13,5(+2)cm учепљена у газишта.
Хоризонтална
површина
степеништа је 2,62 m². Образни
носачи су утегнути са 2 10.
Обрачун по комаду, рачунајући сав
материјал и рад.
Набавка материјала и постављање
ОСБ плоче у тоалету на спрату
преко
дрвене
међуспратне
конструкције.
Обрачун по m², рачунајући сав
материјал и рад.

m²

95,79

ком

1

m²

1,28

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ
IV СТОЛАРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала, израда и
уградња
унутрашњих,
собних,
једнокрилних врата у зиду од опеке
d=12cm. Шток је израђен од чамове
грађе, шток димензија 50/80 у који је
уграђен гумени дихтунг. Крило је
пуно, такође направљено од чамове
грађе, дупло шперовано, фурнирано
буковим фурниром са акустичком
испуном. Перваз је произведен од
чамовог масива и лакиран у тону по
1
избору пројектанта, димензија 6/2
cm.
Оков
је
од
прохрома,
квалитетан. Опремљена су са три
шарке и цилиндар бравом са три
кључа. Све бајцовано и лакирано у
погону ПУ лаком у тону по избору.
Уграђују се сувом монтажом у свему
према шеми. Обрачун по комаду
Озн. В2 отв: 81/210
Озн. В3 отв: 71/210
Набавка материјала, израда и
уградња
унутрашњих,
собних,
једнокрилних врата у зиду од гипса
d=10cm. Шток је израђен од чамове
грађе, шток димензија 50/80 у који је
2
уграђен гумени дихтунг. Крило је
пуно, такође направљено од чамове
грађе, дупло шперовано, фурнирано
буковим фурниром са акустичком
испуном. Перваз је произведен од
чамовог масиваи лакиран у тону по

ком
ком

3

1
1

избору пројектанта, димензија 6/2
cm.
Оков
је
од
прохрома,
квалитетан. Опремљена су са три
шарке и цилиндар бравом са три
кључа. Све бајцовано и лакирано у
погону ПУ лаком у тону по избору.
Уграђују се сувом кмонтажом у
свему према шеми.
Обрачун по комаду

3

Озн. В4 отв: 81/210

ком

1

Озн. В5 отв: 71/210
Набавка материјала, израда и
уградња
унутрашњих,
собних,
једнокрилних врата за оставу за
бојлер. Шток је израђен од чамове
грађе, шток димензија 50/80 у који је
уграђен гумени дихтунг. Крило је
пуно, такође направљено од чамове
грађе, дупло шперовано, фурнирано
буковим фурниром са акустичком
испуном. Перваз је произведен од
чамовог масива и лакиран у тону по
избору пројектанта, димензија 6/2
cm.
Оков
је
од
прохрома,
квалитетан. Опремљена су са три
шарке и цилиндар бравом са три
кључа. Све бајцовано и лакирано у
погону ПУ лаком у тону по избору.
Уграђују се сувом кмонтажом у
свему према шеми.
Обрачун по комаду. Озн. В6 отв:
61/80

ком

1

ком

1

УКУПНО СТОЛАРСКИ РAДOВИ
V КЕРАМИЧКИ РAДOВИ
Набавка материјала и облагање
зида
купатила
приземља
керамичким плочицама у два тона
са листелом; димензија и боја по
избору пројектанта. Плочице се
полажу
на
гипс
плочи,
на
1
грађевинском лепку. Спојнице се
фугују
фуг
масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
грађевински лепак, гугомал и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Набавка материјала и облагање
зида
купатила
приземља
керамичким плочицама у два тона
са листелом; димензија и боја по
избору пројектанта. Плочице се
полажу
на
гипс
плочи,
на
2
грађевинском лепку. Спојнице се
фугују
фуг
масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
грађевински лепак, гугомал и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Облагање пода купатила приземља
керамичким плочицама. Плочице се
3
полажу на цементној кошуљици и
фугују фуг масом.

m²

5,10

m²

12,50

m²

3,13
4

4

Обрачун по m² рачунајући цементну
кошуљицу и фуг масу и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Облагање
унутрашњих
подова
керамичким плочицама; димензија и
боја
по
избору
пројектанта..
Плочице се полажу на цементној
кошуљици и фугују фуг масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући.
керамичке плочице, материјал и рад

m²

2,21

Облагање
сокле
керамичким
плочицама (као под) висине 10cm.
1
5
Плочице се полажу на грађевинском
m
6,70
лепку и фугују фуг масом.
1
Обрачун по m
Набавка материјала и облагање
зида тоалета на спрату керамичким
плочицама у два тона са листелом;
димензија и боја по избору
пројектанта. Плочице се полажу на
гипс плочи, на грађевинском лепку.
6
m²
10,90
Спојнице се фугују фуг масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
керамичке плочице, грађевински
лепак, фугомал и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Облагање пода тоалета на спрату
керамичким плочицама; плочице се
полажу на грађевинском лепку преко
водоотпорне Кнауф плоче и фугују
7
m²
1,28
фуг масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
керамичке плочице, грађевински
лепак, фуг масу и рад.
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РAДOВИ
VI ГИПСАРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала и монтажа
преграде обострано обложеног гипс
плочама d=10mm на металној
подконструкцији,
испуна
од
минералне воде d=10cm са израдом
отвора за врата и слично на
местима одређеним у пројекту,
бандажирањем спојница, испуном и
1
m²
49,35
припремом за молерске радове. У
саставу преграде и по ободу
поставити
звучно-изолациону
фолију. Јединичном ценом по m²
обухватити сав материјал, рад,
бушење рупа за инсталације и
усклађивање
са
инсталатерима
према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
преграде обострано обложеног ВДП
гипс плочама d=10mm на делу
тоалета где се епе керамичке
2
плочице,
на
металној
m²
12,00
подконструкцији,
испуна
од
минералне воде d=10cm са израдом
отвора за врата и слично на
местима одређеним у пројекту,
5

бандажирањем спојница и испуном.
У саставу преграде и по ободу
поставити
звучно-изолациону
фолију.
Јединичном ценом по m² обухватити
сав материјал, рад, бушење рупа за
инсталације и усклађивање са
инсталатерима према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
спуштеног плафона у приземљу од
гипс плоча d=12mm на металној
подконструкцији са бандажирањем
спојница, испуном и припремом за
3
молерске
радове.
Јединичном
ценом по m² обухватити сав
материјал, рад, бушење рупа за
инсталације и усклађивање са
инсталатерима према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
спуштеног плафона у купатилу
приземља и тоалету на спрату од
БДП гипс плоча d=12mm на
металној
подконструкцији
са
4
бандажирањем спојница, испуном и
припремом за молерске радове.
Јединичном ценом по m² обухватити
сав материјал, рад, бушење рупа за
инсталације и усклађивање са
инсталатерима према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
водоотпорне Кнауф плоче за под
дебљине d=20mm у тоалету на
5
спрату преко ОСБ плоче.
Обрачуном по m² обухватити сав
материјал и рад.
Обалагање геберита гипсом ВДП и
монтажа плоче од гипса одозго.
6
Обрачуном по m² обухватити сав
материјал и рад.
УКУПНО ГИПСАРСКИ
VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Обрада зидова од опеке и зидова и
плафона од гипса глетовањем за
1
квалитет дисперзије. Обрачуном по
m² обухватити сав материјал, лаку
скелу и рад.

m²

24,41

m²

4,41

m²

1,28

m²

3,40

РAДOВИ

m²

150,00

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РAДOВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Ред.
Врста радова
бр.
I ЗИДAРСКИ РAДOВИ
1
II ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ
2
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ
3
IV СТОЛАРСКИ РAДOВИ
4
V КЕРАМИЧКИ РAДOВИ
5
VI ГИПСАРСКИ РAДOВИ
6
VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
7
У К У П Н О Р А Д О В И (I+II+III+IV+V+VI+VII)

Вредност без ПДВ-а

6

Вредност са ПДВ-ом

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке;
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); У „рекапитулацији“ уписати укупне цене
по врстама радова, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и укупну вредност, без и са ПДВ-ом.

Брише се, тако да сада гласи:
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Ред
.
број

Пoзициja рaдoвa

Jeд.
мере

Koл.

1

2

3

4

m²

20,79

I ЗИДAРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала и малтерисање
зида подужним малтером 1:3:9.
1
Јединичном ценом обухватити сав
материјал, зидарску скелу и рад.
Обрачун по m².

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
II ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала и израда
хидроизолације
испод
зидова
приземља и пода у приземљу.
Хидроизолацију
извести
преко
бетонске плоче тако што ће се преко
хладног премаза битулитом урадити
1
врућ премаз МPХ масом преко које
треба положити са преклопима
10cm
и
варитии
Кондор
3.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
хидроизолације тоалета на спрату
Кнауф пенетратом преко Кнауф гипс
2
подне
плоче.
Хидроизолацију
извести
према
технологији
произвођача.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације подова плочама
3
камене вуне d=5cm положених
између подпатосница, преко које је

m²

34,57

m²

1,28

m²

27,54

7

Јед.
цена
без
ПДВ-а
5

Јед.
цена
са
ПДВом
6

Вредност
без ПДВ-а

Вредност
са ПДВ-ом

7(4х5)

8(4х6)

4

5

6

7

постављена
ПВЦ
фолија.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације подова међуспратне
конструкције плочама камене вуне
d=10cm
положених
између
подпатосница,
преко
које
је
постављена
ПВЦ
фолија.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације зидова каменом
вуном
d=10cm
парна
брана.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад. Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације зидова каменом
вуном
d=5cm
парна
брана.
Јединичном ценом обухватити сав
материјал и рад.
Обрачун по m².
Набавка материјала и израда
термоизолације поткровља каменом
вуном d=12cm + парна брана према
просторији.
Јединичном
ценом
обухватити сав материјал и рад.
Обрачун по m².

m²

19,11

m²

56,18

m²

64,00

m²

154,24

УКУПНО ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Набавка и полагање по поду
приземља и лође рендисаних талпи
од суве борове грађе d=50mm (бели
1
бор) у свему према пројекту. Ценом
обухватити сав материјал и рад, са
употребом лаке скеле.
Обрачун по m².
Набавка и полагање по поду
поткровља бродарског пода од суве
борове грађе d=22mm (бели бор) у
2
свему према
пројекту.
Ценом
обухватити сав материјал и рад, са
употребом лаке скеле.
Обрачун по m².
Уградња дрвене (чамове) ламперије
(бродски
под)
d=20mm,
на
унутрашњим зидовима (у лајсне
3/5наковане на стубове), плафонима
и
кровним
косинама.
Ценом
3
обухватити
подконструкцију,
потребан материјал и рад, са
употребом лаке скеле. Ламперију
набавља инвеститор.
Обрачун по m².

m²

29,23

m²

17,83

m²

95,79

8

Израда
дрвеног
унутрашњег
степеништа 16*18. 75/77cm од
борове рендисане грађе. Образни
носачи
су
димензија
5/30cm,
газишта су од талпи димензија
4/32cm, а чела су димензија
4
ком
1
2/13,5(+2)cm учепљена у газишта.
Хоризонтална
површина
степеништа је 2,62 m². Образни
носачи су утегнути са 2 10.
Обрачун по комаду, рачунајући сав
материјал и рад.
Набавка материјала и постављање
ОСБ плоче у тоалету на спрату
преко
дрвене
међуспратне
5
m²
1,28
конструкције.
Обрачун по m², рачунајући сав
материјал и рад.
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ
IV СТОЛАРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала, израда и
уградња
унутрашњих,
собних,
једнокрилних врата у зиду од опеке
d=12cm. Шток је израђен од чамове
грађе, шток димензија 50/80 у који је
уграђен гумени дихтунг. Крило је
пуно, такође направљено од чамове
грађе, дупло шперовано, фурнирано
буковим фурниром са акустичком
испуном. Перваз је произведен од
чамовог масива и лакиран у тону по
1
избору пројектанта, димензија 6/2
cm.
Оков
је
од
прохрома,
квалитетан. Опремљена су са три
шарке и цилиндар бравом са три
кључа. Све бајцовано и лакирано у
погону ПУ лаком у тону по избору.
Уграђују се сувом монтажом у свему
према шеми. Обрачун по комаду
Озн. В2 отв: 81/210 ком
1
Озн. В3 отв: 71/210 ком
1
Набавка материјала, израда и
уградња
унутрашњих,
собних,
једнокрилних врата у зиду од гипса
d=10cm. Шток је израђен од чамове
грађе, шток димензија 50/80 у који је
уграђен гумени дихтунг. Крило је
пуно, такође направљено од чамове
грађе, дупло шперовано, фурнирано
буковим фурниром са акустичком
испуном. Перваз је произведен од
чамовог масиваи лакиран у тону по
2
избору пројектанта, димензија 6/2
cm.
Оков
је
од
прохрома,
квалитетан. Опремљена су са три
шарке и цилиндар бравом са три
кључа. Све бајцовано и лакирано у
погону ПУ лаком у тону по избору.
Уграђују се сувом кмонтажом у
свему према шеми.
Обрачун по комаду
Озн. В4 отв: 81/210

ком
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1

3

Озн. В5 отв: 71/210
Набавка материјала, израда и
уградња
унутрашњих,
собних,
једнокрилних врата за оставу за
бојлер. Шток је израђен од чамове
грађе, шток димензија 50/80 у који је
уграђен гумени дихтунг. Крило је
пуно, такође направљено од чамове
грађе, дупло шперовано, фурнирано
буковим фурниром са акустичком
испуном. Перваз је произведен од
чамовог масива и лакиран у тону по
избору пројектанта, димензија 6/2
cm.
Оков
је
од
прохрома,
квалитетан. Опремљена су са три
шарке и цилиндар бравом са три
кључа. Све бајцовано и лакирано у
погону ПУ лаком у тону по избору.
Уграђују се сувом кмонтажом у
свему према шеми.
Обрачун по комаду. Озн. В6 отв:
61/80

ком

1

ком

1

УКУПНО СТОЛАРСКИ РAДOВИ
V КЕРАМИЧКИ РAДOВИ
Набавка материјала и облагање
зида
купатила
приземља
керамичким плочицама у два тона
са листелом; димензија и боја по
избору пројектанта. Плочице се
полажу
на
гипс
плочи,
на
1
грађевинском лепку. Спојнице се
фугују
фуг
масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
грађевински лепак, гугомал и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Набавка материјала и облагање
зида
купатила
приземља
керамичким плочицама у два тона
са листелом; димензија и боја по
избору пројектанта. Плочице се
полажу
на
гипс
плочи,
на
2
грађевинском лепку. Спојнице се
фугују
фуг
масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
грађевински лепак, гугомал и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Облагање пода купатила приземља
керамичким плочицама. Плочице се
полажу на цементној кошуљици и
фугују фуг масом.
3
Обрачун по m² рачунајући цементну
кошуљицу и фуг масу и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Облагање
унутрашњих
подова
керамичким плочицама; димензија и
боја
по
избору
пројектанта..
Плочице
се
полажу
на
цементној
4
кошуљици и фугују фуг масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући.
керамичке плочице, материјал и рад

m²

5,10

m²

12,50

m²

3,13

m²

2,21
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5

6

7

Облагање
сокле
керамичким
плочицама (као под) висине 10cm.
Плочице се полажу на грађевинском
лепку и фугују фуг масом.
1
Обрачун по m
Набавка материјала и облагање
зида тоалета на спрату керамичким
плочицама у два тона са листелом;
димензија и боја по избору
пројектанта. Плочице се полажу на
гипс плочи, на грађевинском лепку.
Спојнице се фугују фуг масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
керамичке плочице, грађевински
лепак, фугомал и рад.
Керамичке
плочице
набаља
инвеститор.
Облагање пода тоалета на спрату
керамичким плочицама; плочице се
полажу на грађевинском лепку преко
водоотпорне Кнауф плоче и фугују
фуг масом.
Обрачун
по
m²
рачунајући
керамичке плочице, грађевински
лепак, фуг масу и рад.

m

1

6,70

m²

10,90

m²

1,28

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РAДOВИ
VI ГИПСАРСКИ РAДOВИ
Набавка материјала и монтажа
преграде обострано обложеног гипс
плочама d=10mm на металној
подконструкцији,
испуна
од
минералне воде d=10cm са израдом
отвора за врата и слично на
местима одређеним у пројекту,
бандажирањем спојница, испуном и
1
припремом за молерске радове. У
саставу преграде и по ободу
поставити
звучно-изолациону
фолију. Јединичном ценом по m²
обухватити сав материјал, рад,
бушење рупа за инсталације и
усклађивање
са
инсталатерима
према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
преграде обострано обложеног ВДП
гипс плочама d=10mm на делу
тоалета где се епе керамичке
плочице,
на
металној
подконструкцији,
испуна
од
минералне воде d=10cm са израдом
отвора за врата и слично на
2
местима одређеним у пројекту,
бандажирањем спојница и испуном.
У саставу преграде и по ободу
поставити
звучно-изолациону
фолију.
Јединичном ценом по m² обухватити
сав материјал, рад, бушење рупа за
инсталације и усклађивање са
инсталатерима према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
3
спуштеног плафона у приземљу од
гипс плоча d=12mm на металној

m²

49,35

m²

12,00

m²

24,41
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подконструкцији са бандажирањем
спојница, испуном и припремом за
молерске
радове.
Јединичном
ценом по m² обухватити сав
материјал, рад, бушење рупа за
инсталације и усклађивање са
инсталатерима према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
спуштеног плафона у купатилу
приземља и тоалету на спрату од
БДП гипс плоча d=12mm на
металној
подконструкцији
са
4
бандажирањем спојница, испуном и
припремом за молерске радове.
Јединичном ценом по m² обухватити
сав материјал, рад, бушење рупа за
инсталације и усклађивање са
инсталатерима према пројекту.
Набавка материјала и монтажа
водоотпорне Кнауф плоче за под
дебљине d=20mm у тоалету на
5
спрату преко ОСБ плоче.
Обрачуном по m² обухватити сав
материјал и рад.
Обалагање геберита гипсом ВДП и
монтажа плоче од гипса одозго.
6
Обрачуном по m² обухватити сав
материјал и рад.
УКУПНО ГИПСАРСКИ
VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Обрада зидова од опеке и зидова и
плафона од гипса глетовањем за
1
квалитет дисперзије. Обрачуном по
m² обухватити сав материјал, лаку
скелу и рад.

m²

4,41

m²

1,28

m²

3,40

РAДOВИ

m²

150,00

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РAДOВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ЈЕДАН АПАРТМАН
Ред.
Врста радова
бр.
I ЗИДAРСКИ РAДOВИ
1
II ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ
2
III ТЕСАРСКИ РАДОВИ
3
IV СТОЛАРСКИ РAДOВИ
4
V КЕРАМИЧКИ РAДOВИ
5
VI ГИПСАРСКИ РAДOВИ
6
VII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
7
У К У П Н О Р А Д О В И (I+II+III+IV+V+VI+VII)

Вредност без ПДВ-а

12

Вредност са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ТРИ АПАРТМАНА
Ред.
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Врста радова

Вредност без ПДВ-а

Вредност са ПДВ-ом

ЗИДAРСКИ РAДOВИ
ИЗOЛAТEРСКИ РAДOВИ
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РAДOВИ
КЕРАМИЧКИ РAДOВИ
ГИПСАРСКИ РAДOВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

У К У П Н О Р А Д О В И (АПАРТМАН 1+2+3)

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни „Образац структуре цене“ на следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне
набавке, за један апартман;
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне
набавке за један апартман;
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама
(које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а за
један апартман.
 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.); У „рекапитулацији“ уписати укупне цене
по врстама радова, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и укупну вредност, без и са ПДВ-ом за један
апартман;
 У „Рекапитулацији за један апартман“ уписати укупне цене радова по врстама, као и укупну
цену радова, за један апартман, без ПДВ-а и са ПДВ-ом;
 У „Рекапитулација за три апартмана“ уписати укупне цене радова по врстама, као и укупну
цену радова, за сва три апартмана, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Комисија за јавну набавку

13

