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ПРЕДМЕТ:Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације – „поправка керамике,инсталације и санитарне опреме „ , ЈН бр.02/15
Питање 1:Поштована,после преузимања ваше тендерске документације неке ставке
се не могу видети у предмеру и предрачуну.Молим Вас ако можете електронски да
нам пошаљете предмер и предрачун потребних радова како би могли благовремено
да поднесемо документацију.Такође вас молимо да нам кажете колика је процењена
вредност радова.
Одговор 1:Достављамо Вам Спецификацију радова и обавештавамо Вас да сходно
члану 61.став 2.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“бр.124/2012.,14/15 и
68/15) наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.

Редни
број

Опис радова

Јед.

Јединична цена

УКУПНО

(без ПДВ-а)

(без ПДВ-а)
Свега

Количина

мере
Материјал

Рад

по јед.
мере

Материјал

Рад

(IVxV)

(IVxVI)

VIII

IX

(V+VI)

I

II

III

IV

V

VI

VII

СВЕГА

мат. + рад
(VIII+IX)

X

апомена: У цену радова урачунати су трошкови транспорта демонтираног материјала на место које одреди надзорни орган. Добавља
као извођач радова је дужан да пре извођења радова изврши контролно мерење свих позиција.
A) РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

1

Скидање постојећих чесми,
лавабоа, казанчета и WЦ шољи
од стране извођача.
(Паушално)

2

Скидање комплет плочица,
паковање у џакове, однос до
возила и даље на Градску
депонију. Скидање се
подразумева у мокрим чворовима
(ж м,) чајној кухињи и
наставничком WЦ-у на свим
етажама. Обрачун по ком.

m2

510,00

m2

170,00

m

2

160,00

m

2

350,00

m2

570,00

Б) ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1

Израда хидро изолације на
мокрим чворовима на свим
подовима и 10цм висине зида од
пода. Хидро изолацију вршити
неким од пенетрата. Премаз
вршити три пута тако да сваки
следећи премаз буде попречно у
односу на претходни
премаз.Обрачун по м2
В) КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1

2

Набавка
и
уградња
подних
плочица. Уградњу вршити на
лепак
са
падовима
према
сливнику. Плочице морају бити
домаће производње I класе.
Нијансу
плочице
одређује
инвеститор као и врсту фугне и
боју фугне. Обрачун по м2
Набавка
и
уградња
зидних
плочица, домаће производње I
класе. Нијансу плочице и врсту
фугне одређује инвеститор.
(Пре уградње зидних плочица
зидове дотерати у винклу и
премазати их подлогом и после 24
h лепити на лепак). Обрачун по м2
Г) МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ
РАДОВИ

1

Кречење зидова и плафона
полудисперзионом бојом у два
слоја,
са
свим
потребним
предрадњама
(глетовање,
шмирглање и др.) Mолерски
радови треба да буду изведени

)

бојом коју одређује инвеститор.
Обрачун по м2
Д) РАЗНИ РАДОВИ

1

Вратити из магацина постојеће
чесме и исте намонтирати. Такође
вратити сву претходну санитарију.
У случају да је нешто неисправно
(оштећено) у току демонтаже
извођач је дужан да набави нову.
Обрачун се врши паушално.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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УКУПНО (без ПДВ-а):
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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

