ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и
68/15) КОМИСИЈА за јавну набавку образована Решењем бр. 404-21-5/18-IV сачинила је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕПоправке и одржавање спортских терена
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
Наручилац

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Адреса

Главна 107, Рума

Телефон број

022/479-070

Интернет страница

www.ruma.rs

Набавка број

404-21/18-IV

Позив број

404-21-6/18-IV

Конкурсна документација број

404-21-7/18-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне
документације
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ:
portal.ujn.gov.rs
ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:
www.ruma.rs
Службени гласник РС

21.02.2018.г

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

404-21-8/18-IV

ДАТУМ

22.02.2018.г

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

404-21-13/18-IV

ДАТУМ

26.02.2018.г

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ

404-21-18/18-IV

ДАТУМ

09.03.2018.г
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Врши се измена следећих делова:
Прилог 3/4 - Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења ПАРТИЈА 4 Поправке и
одржавање спортског терена ФК "Сремац" Добринци- радови на одржавању објекта
свлачионице и прилог 9/4 Образац структуре цене и упутство како да се попуни ПАРТИЈА 6
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Сремац"-Добринци- радови на одржавању
објекта свлачионице.
МЕЊА СЕ:
Редни
број
1

Јединица
Опис
мере
Преправка кровне конструкције са набавком додатне
m2
грађе и утезање са челичним сајлама покривањем старим
црепом, на местима где је поломљен

Количина
200

ГЛАСИ:
Редни
број
1

Опис
Преправка кровне конструкције са набавком додатне
грађе, изливање греде и утезање са челичним сајлама
покривањем старим црепом, на местима где је поломљен

Јединица
мере
m2

Количина
200

Прилог 3/6 - Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења ПАРТИЈА 6 Поправке и
одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на поправкама и одржавању
ограде и прилог 9/6 Образац структуре цене и упутство како да се попуни ПАРТИЈА 6
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на поправкама и
одржавању ограде
БРИШЕ СЕ:
2.

Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана
врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју
одреди Наручилац . Обрачун по комаду

ком

3.00

3.

Пажљива демонтажа прозора 70/40.демонтиране прозоре
утоварити на камион и довести на депонију коју одреди
Наручилац. Обрачун по комаду

ком

2.00
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Прилог 9/7-Образац структуре цене и упутство како да се попуни ПАРТИЈА 7 Поправке и
одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на поправкама и одржавању
ограде
БРИШЕ СЕ:
Демонтажа оштећеног
кровног покривача и одвоз
на депонију

1.

м2

120

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.
Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама
конкурсне документације.
У ПРИЛОГУ ДОСТВАЉАМО ИЗМЕЊЕНЕ ПРИЛОГЕ:


ПРИЛОГ 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
И СЛИЧНО за све партије



ПРИЛОГ 9 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ з
све партије
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Прилог 3/1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА 1
Поправке и одржавање спортског терена ФК Младост - Буђановци-радови на
одржавању објекта свлачионице
Редни
број

1

2

1

2

3

1

2

1

ОПИС
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Машински ископ земље за септичку јаму. Дубина ископа од
коте 0.00 до коте -3.00 м. Ископану земљу депоновати,
одвести на депонију.
Обрачун по m3 земље.
Набавка, допремање и уградња шљунка на дно септичке
јаме. Слој шљунка је дебљине 80 cm.
II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Глетовање зидова и плафона у два слоја са шмирглањем под
рефлектором. Површина мора бити равна и глатка. У цену
урачунати сав потребан рад и материјал.
Обрачун по m2
Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два
слоја. У цену урачунати сав потребан материјал и рад.
Обрачун по m2
Израда демит фасаде са термоизолацијом од стиропора
d=8cm. У цену урачунати сав потребан материјал и рад и
употребу скеле.
Обрачун по m2
III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка и постављање зидних керамичарских плочица 1.
класе домаће производње. У цену урачунати сав потребан
материјал и рад.
Обрачун по m2
Набавка и постављање подних керамичарских плочица 1.
класе домаће производње. У цену урачунати сав потребан
материјал и рад.
Обрачун по m2
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Израда АБ зидова септичке јаме у МБ30 у двостраној
оплати. Дебљина зидова 15 cm. Бетонирање се врши
бетоном МБ30. Зидови се армирају двострано арматурном
мрежом Q335. У цену је урачуната набавка, транспорт,
уградња бетона.
Обрачун по m3
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Јединица
мере

Количина

m3

12.00

m3

2.40

m2

245.04

m2

243.04

m2

132.28

m2

81.32

m2

55.12

m3

3.60
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2

3

1

1

1

1
2

3

Израда АБ плоче септичке јаме у МБ30 у једностраној
оплати. Дебљина плоче 15 cm. Бетонирање се врши бетоном
МБ30. Плоча се армира арматурном мрежом Q335. У цену је
урачуната набавка, транспорт, уградња бетона.
Обрачун по m3
Набавка материјала и израде цементне кошуљице.
Обрачун по m2
V АРМИРАЧКИ РАДОВИ

m3

0.60

m2

55.12

Набавка, транспорт, извлачење, исправљање, размеравање,
обележавање, сечење, савијање, монтажа, везивање и
уградња у свему према пројектној документацији, статичком
прорачуну, детаљима, односно плану арматуре и
обезбеђење, тј. заштита до бетонирања целокупне арматуре.
Обрачуном кроз јединичну цену, биће обухваћена сва
помоћна арматура, која се буде користила приликом
конструктивне монтаже (дистанцери, јахачи, утезање оплате
и сл)
RA 400/500 ребраста арматура-шике
kg
MA 500/600 арматурне мреже
kg
VI ВОДОВОД
Реконструкција постојеће водоводне мреже. У цену паушално
урачунати сав потребан водоводни и канализациони
материјал и рад. Обрачун паушално.
VII ЕЛЕКТРО РАДОВИ
Реконструкција постојеће електро мреже. У цену урачунати паушално
сав потребан електро материјал и рад. Обрачун паушално.
VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Израда хоризонталних олука од поцинчаног бојеног лима са
m1
свим припадајућим везним материјалом
Израда вертикалних олука од поцинчаног бојеног лима са
m1
свим припадајућим везним материјалом развијене ширине
33 cm. Обрачун по 1 m1
Израда опшива споја зида и крова поцинчаним бојеним
m1
лимом са свим припадајућим везним материјалом

156.00
356.00
1

1

39.30
10.52

39.30

ФАЗА II
1
2

3

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Скидање плоче постојећег објекта
Машински ископ земље за темељне траке и темеље самце.
Дубина ископа од коте 0.0 до коте -1.05 m. Ископану земљу
депоновати поред на градилиште и користити за засипање
темељних трака након израде АБ темеља.
Обрачун по m3 земље.
Разастирање и набијање земље изнад темељних трака од коте 0,80 до коте -1,05. Земљу насипати у слојевима од по 20 cm, са
набијањем до потребне збијености.
Обрачун по m3
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m2

60,19

m3

30,30

m3

7,15
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4

1

2

3

4

5

1

Машински ископ земље за темељну плочу од коте 0.00 до коте 1.05 m. Ископану земљу депоновати поред на градилиште и
користити за засипање темељних трака након израде АБ
темеља.
Обрачун по m3 земље.
II БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Израда слоја неармираног бетона дебљине 5 cm
испод
темљних стопа и темељних трака у бетону МБ20. У цену је
урачуната набавка, транспорт, уградња бетона.
Обрачун по m3
Израда АБ темељних трака у бетону МБ30 у двостраној оплати.
Бетонирање се врши бетоном МБ30. Бетонирање изводити у
двостраној оплати. Армирање и бетонирање вршити према
статичком прорачуну, плановима оплате и плановима
армирања и детаљима из пројекта. У цену је урачуната набавка,
транспорт, уградња бетона и арматуре (cca 5 kg арм/ m3 бетона).
Обрачун по m3.
Израда армирано бетонских стубова, димензија 25/25 cm,
висине 2.50 m у двостраној оплати. Бетонирање се врши
бетоном МБ30. Бетонирање изводити у двостраној оплати.
Армирање и бетонирање вршити према статичком прорачуну,
плановима оплате и плановима армирања и детаљима из
пројекта. У цену је урачуната набавка, транспорт, уградња
бетона.
Обрачун по m3
Израда армирано бетонских греда димензија 25/30 cm у
двостраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30.
Бетонирање изводити у двостраној оплати. Армирање и
бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима
оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену
је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона.
Обрачун по m3уграђеног бетона.
Израда армирано бетонских плоча дебљине 18 и 16 cm у
једностраној оплати. Бетонирање се врши бетоном МБ30.
Бетонирање изводити у једностраној оплати. Армирање и
бетонирање вршити према статичком прорачуну, плановима
оплате и плановима армирања и детаљима из пројекта. У цену
је урачуната набавка, транспорт, уградња бетона.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.
III АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Узети су паушално у оквиру АБ радова
RA 400/500 ребраста арматура - шике
MA 500/600 арматурне мреже

m3

30,30

m3

1,43

m3

17,16

m3

3,75

m3

10,92

m3

24,51

kg
kg

0,00
0,00

m2

39,00

Б ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

1

IV БРАВАРСКИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и монтажа покретне скеле за монтажу.
Обрачун по m2 скеле.
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1
2

3

V ЛИМАРСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Набавка
материјала
и
покривање
поцинкованим
пластифицираним трапезастим лимом у боји.
Набавка материјала и монтажа хоризонталних и вертикалних
олука, као и предње опшивке. Хоризонтални олуци дужине
33.80 m. Четири вертикална олука (са преломима који прате
главни носач) дужине 4*2.65 m.
Набавка материјала и монтажа трака за уземљење.

VI ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1
Зидање зидова d=25 cm гитер блоком. У цену урачунати
набавка материјала и уградњу.
Обрачун по m3 зида.
2
Малтерисање зидова продужним малтером 1:3:6. У цену
урачунати сав потребан материјал и рад. Обрачун по m2
3
Набавка материјала и израда цементне кошуљице.
Обрачун по m2
Молерско-фарбарски радови
1
Шмирглањем под рефлектором. Површина мора бити равна и
глатка. У цену урачунати сав потребан рад и материјал.
Обрачун по m2
2
Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом у два слоја.
У цену урачунати сав потребан материјал и рад.
Обрачун по m2
3
Израда демит фасаде са термоизолацијом од стиропора d=8 cm.
У цену урачунати сав потребан материјал, рад и употребу
скеле.
Обрачун по m2
VII КЕРАМИЧAРСКИ РАДОВИ
1
Набавка и постављање подних керамичарских плочица 1. класе
домаће производње. У цену урачунати сав потребан материјал
и рад.
Обрачун по m2
VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ
1.
Набавка и уградња ПВЦ врата. Обрачун по m2
2.
Набавка и уградња ПВЦ прозора. Обрачун по m2
IX ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
1
У цену урачунати сав потребан водоводни и канализациони
материјал и рад. Обрачун паушално.
2
Набавка и уградња wc шоље у комплету са даском,
водокотлићем и свим потребним елементима. Обрачун по
комаду.
3
Набавка и уградња умиваоника у комплету са стојећом
славином за топлу и хладну воду. Обрачун по комаду.
4
Набавка и уградња комплета галантерије (дозатор за течни
сапун, држач папира, држач убруса, огледало). Обрачун по
комаду.
5
Набавка и уградња зидних туш батерија за топлу и хладну воду.
Обрачун по комаду.
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m2

132,60

m1

57,72

m1

44,20

m3

28,17

m2

225,33

m2

76,19

m2

265,07

m2

265,07

m2

112,71

m2

76,193

m2
m2

2,12
6,9

пауш.

1

ком.

1

ком.

1

компл.

1

ком.

1

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

1

1

1

X EЛЕКТРО РАДОВИ
Набавка и постављање каблова са свим потребним
прикључницама и плафонским осветљењем. У цену урачунати
сав потребан материјал и рад. Обрачун паушално.
XI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Израда хоризонталне хидроизолације мокрих чворова типа.
Обрачун по m2
XII ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Израда дрвене кровне конструкције. Рогови 12/14. Стубови
12/12 и клешта 2*2. 50/15 cm. Обрачун по m3 грађе. Четинари II
класе.

пауш.

1

m2

3,16

m3

5,56

Место извођења радова: спортски терен ФК Младост - Буђановци- К.П. бр.1216
Рок извођења радова: 60 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Прилог 3/2

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА 2
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Младост" - Буђановци - поправка и
одржавање озвучења
Одржавање озвучења на спортдком терену подразумева поправку и замену дотрајале опреме,
подешавање, монтажу и пуштање у рад.
Ред.
број

Опис

Јед.
мере

Количина

1.

Пасивни колумн звучник са контролисаним акустичким зрачењем
по вертикали следећих минималних карактеристика: минимално 6
lf drivera као и минимум 4 Хf drivera. Минимална снага звучника по
rms стандарду не може бити испод 200Nj. Ефикасност звучника не
може бити испод 97db/1Nj/1m. Хоризонтални угао зрачења не може
бити испод 150 степени. Вертикали угао зрачења мора бити 30
степени са максималним одступањем +-10%. Систем треба имати и
уграђен 100В трафо за прилагођене imedanse. Фреквентни опсег
мора са макс одступањем -10 db мора бити од 100Hz-20кHz или
шири. Звучници морају имати носач за монтажу.

ком

5

2.

Појачивач минималних карактеристика:2х300 Nj/100В или веће
снаге.

ком

1

3.

Аудио миксета са минимум 4 mic улаза, минимум 3 стерео улаза
као и са уграђеним компресором на минимум 2 mic улаза

ком

1

4.

UHF бежични микрофонски систем са true diversiti пријемом
минимум 6 промењивих фреквенција.

ком

1

5.

Звучнички кабел 2х1,5мм са FRNC постављањем

m

300

Подешавање, монтажа и пуштање у рад

Место извођења радова: спортски терен ФК Младост - Буђановци- К.П. бр.1216
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА 3Поправке и одржавање спортског терена ФК Фрушка гора у Руми -радови на
одржавању објекта свлачионице
Ред.бр
ој

Опис

Јед.
мере

Количина

1.

Демонтажа оштећеног кровног покривача и одвоз на депонију

m2

163.20

1

72.00

2.

Замена дрвених рогова 12/14

m

3.

Замена дрвених штафли 5/8

m1

176.8

4.

Демонтажа старих и монтажа нових олука

m1

20.00

2

5.

Покривање крова трапезним пластифицираним лимом са
филцом

m

6.

Израда и уградња слеменог лима

m1

13.60

7.

Израда ветар лајсни

m1

24.00

8.

Опшивка стреха алуминијумском ламперијом

m2

34.80

m

1

72.00

m

2

163.20

9.
10.

Заштита видних дрвених греда бојом за импрегнацију
Израда опшивке преко рогова од ОСБ плоча 18 mm

163.20

Место извођења радова: спортски терен ФК Фрушка гора у Руми - К.П. број 6070/1
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођеа у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА 4
Поправке и одржавање спортског терена и ФК Сремац-Добринци
- радови на одржавању објекта свлачионице
Редни
Јединица
број
Опис
мере
1
Преправка кровне конструкције са набавком додатне грађе,
m2
изливањем греде и утезање са челичним сајлама
покривањем старим црепом, на местима где је поломљен
2
Израда АВ плоче испод степеница
m2
3
4.

Набавка и постављање подних керамичких
приземља
Постављање цокле од керамичких плочица

плочица

125.00

m1

110.00

12
13
14.
15
16
17

Набавка и уградња ПВЦ прозора 1.20*0.90
Набавка и уградња ПВЦ прозора 1.85*1.40
Набавка и уградња унутрашњих врата

8
9
10
11

5.60

m2

Израда септичке јаме 3*3*3=27 m3
паушално
Набавка и уградња трокрилних ПВЦ прозора дим. 0.9*3.0 m
ком.
Набавка и уградња ПВЦ улазних двокрилних врата са два
ком.
фикса дим. 3.00*2.15 m
Набавка и израда хоризонталних и вертикалних олука
m1
Набавка и уградња прозорских вањских клупица
m1
Обрађивање унутрашњих шпалетни око прозора
m1
Набавка и израда панелне ограде у постојеће рамове дим.
m2
1.00*2.50
Набавка и уградња поцинковане жичане ограде h=1.8m
m1
Израда металне ограде и рукохвата на вањском степеништу
m1
Набавка и уградња ПВЦ врата 2.10*0.80
ком.

5.
6.
7.

Количина
200

ком.
ком.
ком.

1.00
5
1
48
21
66
140
450
8.47
1.00
2
2
2

Место извођења радова: спортски терен ФК Сремац-Добринци - К.П. број 1409
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА 5
Поправке и одржавање спортског терена ФК"Јединство" Платичево - радови на
поправкама и одржавању трибина

Редни
број
1

Опис

Јединица
мере

Количина

m1

300

Монтажа недостајућих дрвених клупа на седиштима
трибина. Клупице су од термички обрађене и сушене букове
грађе димензија 5cm*10cm. Слажу се три гредице паралелно
једна до друге у реду. У цену су урачунати и завртњеви
којим се клупе монтирају на АБ зидове. Обрачу по m1
дужном гредице за сав материјал, алат и рад.

Место извођења радова: спортски терен ФК"Јединство" Платичево
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА 6
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на
поправкама и одржавању ограде
Ред.
број

Опис

Јед.
мере

Количина

m1

83.00

m3

27,52

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
1.

Демонтажа ограде од жице на месту где је предвиђена изградња
бетонске ограде. Обрачун по m1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.
2.

Машински ископ земље за израду темеља ограде. Обрачун по m3
Набавка, и насипање шљунка d=10cm испод темеља ограде.
Обрачун по m3

m

3

3,44

БЕТОНСКИ РАДОВИ
1.

Бетонирање армирано бетонског темеља и стубова за ограду.
Обрачун по m3 заједно са потребном арматуром и оплатом

m3

16,84

2.

Бетонирање армирано бетонских хоризонталних серклажа за
ограду. Обрачун по m3 заједно са потребном арматуром и
оплатом.

m3

6,88

m3

34,40

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1.

Зидање ограде од бетонских блокова дим.20*20. Обрачун по m3

Место извођења радова: спортски терен ФК Партизан-Витојевци К.П. бр. 391,392,394
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођеа у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА 7
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Стејановци-радови на
одржавању објекта свлачионице
Редни
Јединица
број
Опис
мере
Количина
2
1.
Демонтажа оштећеног кровног покривача и одвоз на
м
120
депонију
2.
Замена дрвених рогова 12/14
м
200
3.

Замена летве

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Монтажа и израда нових олука
Монтажа и израда ветар лајсни
Зидање и малтерисање нових забата
Опшивка стреха алуминијумсом ламперијом
Монтажа новог црепа и поклопница
Замена прозора пвц 60*80
Замена прозора пвц 120*120
Замена собних врата
Кречење зидова објекта споља фасадном бојом

м

300

м
м
м2
м2
м2
ком
ком
ком
м2

33
24
40
40
120
2
2
4
150

Гуљење малтера унутра
м2
Малтерисање
м2
Глетовање и кречење унутра
м2
Замена постојеће ел.инсталације по утичници и сијаличном
ком
месту
17.
Керамичарски радови замена зидних плочица
м2
18.
Керамичарски радови постављање нових подних плочица
м2
19.
Постављање ел.бојлера 80л
ком
20.
Замена водоводне инсталације
м
21.
Замена славина и тушева
ком
22.
Поставка канализационих цеви
м
23.
Поставка две ВЦ шоље и водо котлића
ком
24.
Израда спољних врата на забату 150*100 пвц
ком
25.
Улазна врата 200*180 пвц
ком
Место извођења радова: спортски терен ФК "Борац" Стејановци К.П. БРОЈ 1047/1
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
13.
14.
15.
16.

240
240
240
20
50
80
2
20
6
8
2
1
1

Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.
Место и датум
__________________

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА8
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Кленак - радови на поправкама и
одржавњу рефлектора
Редни
Јед.
број
ОПИС
мере
Количина
1
Замена и уградња разводног ормана на фасади објекта поред компл.
1
свлачионице, комплет са лимитерима 25А 6 комада, редним
стезаљкама, трополним гребенастим прекидачем 250V 25A и
потребним ожичењем.
2
Ископ рова 0,4 x 0,8 m са затрпавањем и набијањем у
m
340
слојевима.
3
Припрема рова и постављање машине за подбушивање.
ком.
1
4
5

Машинско подбушивање испод саобраћајнице Ǿ125mm.
Постављање ПВЦ цеви Ǿ110mm у отвор након подбушивања.

m
m

8
8

6

Ископ темеља за расветни стуб димензија 0,9x0,9x1,1m (0,5m3)
комплет са испоруком оплате, уводних окитен цеви и
уградњом анкера и бетона тип МБ 25.
Испорука и полагање енергетске упозоравајуће траке.
Набавка са испоруком, полагањем у ров и по стубу јавне
расвете, комплет са увезивањем 0,4kV кабла PP00-A 4x16mm2
Испорука, развлачење и затезање X00/O-A 4x16 mm2 по
стубовима уличне NN мреже од STS у улици 23. октобра
Набавка са испоруком, полагањем и увезивањем на
конструкцију стуба челичне поцинковане траке 25x4mm.
Испорука и уградња челичног вишесегментног стуба, висине
12 m, са лиром за монтажу 4 металхалогена рефлектора 400W,
комплет са RP4 плочом и FRA осигурачем 6А. Доња ивица
поклопца је на висини од 500 до 1000 mm од тла. Поклопац је
причвршћен имбус вијцима и визуелно је у равни стуба
(уклапа се у исечени део). Прикључак за уземљење је урађен у
унутрашњости стуба у всини доње ивице отвора. Анкер плоча
је стандардна за овај стуб и испоручује се са потребним
вијцима и завршним капама. Стуб је заштићен од корозије
двоструким премазивањем темељне боје и обојем двоструким
премазом завршне боје. Извршити додатну заштиту стуба
премазом антикорозионог средства (битулит) за део стуба од
темеља и до 40cm изнад коте терена. Стуб и темељ треба да
буду предвиђени димензионисати за ношење горе наведене
лире и рефлектора.

ком.

6

m
m

340
350

m

170

m

320

ком.

6

7
8
9
10
11
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12

13
14

15
16
17

Испорука и уградња челичне фарбане лире за четири
рефлектора, заштићене од корозије двоструким премазивањем
темељне боје и обојем двоструким премазом завршне боје.
Испорука и уградња проводника PP-Y 3x2,5 mm2 у челични
стуб за напајање светиљке.
Испорука и уградња металхалогеног рефлектора RT 400W,
Minel Schreder или одговарајући, комплат са сијалицом МН
400W и са предспојним направама.
Израда пројектно-техничке документације према чл. 145
Закона о планирању и изградњи
Испитивање електричне инсталације, комплет са издавањем
неопходних атеста.
Припремно завршни радови са ситним материјалом

ком.

6

m

192

ком.

24

компл.

1

ком.

1

пауш.

1

Место извођења радова: спортски терен ФК "Борац" Кленак К.П. БРОЈ 911
Рок извођења радова: 60 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА9
Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" Путинци-радови на одржавању и поправкама трибина
Ред.
број

Опис

Јед.
мере

Количин
а

m2

192.00

1.

Демонтажа кровног покривног лима

2.

Сечење на партије конструкције крова и одвајање од трибина

парт.

12.00

3.

Сечење на партије конструкције трибина и померање у страну

парт.

19.00

4.

Уклањање бетонских темељних греда у земљи и одвожење шута
на депонију са ископом за подужну греду

ком.

37.00

5.

Израда оплате и бетона темељне греде са проширеним газним
делом и испусним зубом

m3

22.00

6.

Набавка, израда и уградња арматуре

kg

1,820.00

7.

Враћање исечених партија трибина са довођењем у правац

парт.

19.00

8.

Уклањање искривљених профила са конструкције и замена
новим

kg

880.00

9.

Израда оплате око постојећих бетонских стопа на конструкцији
трибина и утапање у нови бетон

m3

12.00

10.

Ископ земље за проширење тротоара са насипањем подлоге

m2

25.00

2

25.00

11.

Израда проширења тротоара АВ

12.

Враћање конструкције крова са заменом оштећених делова

13.

Монтажа кровног покривног лима са заменом оштећених делова паушал

m

паушал

14. Засипање земљом небетонираних површина испод трибина
паушал
Место извођења радова: спортски терен ФК Путинци К.П. БРОЈ 2064, 2534, 2063/1, 2061/2
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођеа у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум
__________________

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ПАРТИЈА10
Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" - Путинци -поправка рефлектор

Ред.
број

Опис

Јед.
мере

Количина

15.

Набавка и уградња вишеугаоног конусног стуба 12 м висине
са 6 рефлектора са метал халогеним сијалицама

комплет

1

16.

Поправка постојећег обореног стуба са уградњом нових
рефлектора и поновном монтажом

комплет

1

Место извођења радова: спортски терен ФК Путинци К.П. БРОЈ 2064, 2534, 2063/1, 2061/2
Рок извођења радова: 30 радних дана од дана увођења у посао.
Гарантни рок на изведене радове: 24 месеца од дана примопредаје.
Гарантни рок на уграђени материјал: 24 месеца од дана примопредаје.

Место и датум
__________________

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Партија 1
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Младост" - Буђановци - радови на
одржавању објекта свлачионице
I ФАЗА
Јед.цена
Укупна
Редн
Јед.
Количина
без ПДВ-а
цена без
и
Опис
мере
ПДВ-а
број
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1
Машински ископ земље за септичку
m3
12.00
јаму. Дубина ископа од коте 0.00 до коте
-3.00 м. Ископану земљу депоновати,
одвести на депонију.
Обрачун по m3 земље.
2
Набавка, допремање и уградња шљунка
m3
2.40
на дно септичке јаме. Слој шљунка је
дебљине 80 cm.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1
Глетовање зидова и плафона у два слоја
са шмирглањем под рефлектором.
Површина мора бити равна и глатка. У
цену урачунати сав потребан рад и
материјал.
Обрачун по m2
2
Бојење
зидова
и
плафона
полудисперзионом бојом у два слоја. У
цену урачунати сав потребан материјал
и рад.
Обрачун по m2
3
Израда
демит
фасаде
са
термоизолацијом од стиропора d=8cm. У
цену урачунати сав потребан материјал
и рад и употребу скеле.
Обрачун по m2
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
III КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1
Набавка
и
постављање
зидних
керамичарских плочица 1. класе домаће
производње. У цену урачунати сав
потребан материјал и рад.
Обрачун по m2
2
Набавка
и
постављање
подних
керамичарских плочица 1. класе домаће

m2

245.04

m2

243.04

m2

132.28

m2

81.32

m2

55.12
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производње. У цену урачунати сав
потребан материјал и рад.
Обрачун по m2
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
IV БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
m3
1
Израда АБ зидова септичке јаме у МБ30
3.60
у двостраној оплати. Дебљина зидова 15
cm. Бетонирање се врши бетоном МБ30.
Зидови
се
армирају
двострано
арматурном мрежом Q335. У цену је
урачуната набавка, транспорт, уградња
бетона.
Обрачун по m3
2
Израда АБ плоче септичке јаме у МБ30
m3
0.60
у једностраној оплати. Дебљина плоче
15 cm. Бетонирање се врши бетоном
МБ30. Плоча се армира арматурном
мрежом Q335. У цену је урачуната
набавка, транспорт, уградња бетона.
Обрачун по m3
3
Набавка материјала и израде цементне
m2
55.12
кошуљице.
Обрачун по m2
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
V АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка,
транспорт,
извлачење,
исправљање,
размеравање,
обележавање,
сечење,
савијање,
монтажа, везивање и уградња у свему
према
пројектној
документацији,
статичком
прорачуну,
детаљима,
односно плану арматуре и обезбеђење,
тј. заштита до бетонирања целокупне
арматуре. Обрачуном кроз јединичну
цену, биће обухваћена сва помоћна
арматура, која се буде користила
приликом
конструктивне
монтаже
(дистанцери, јахачи, утезање оплате и
сл)
RA 400/500 ребраста арматура-шике
kg
MA 500/600 арматурне мреже
kg
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
VI ВОДОВОД
1
Реконструкција постојеће водоводне пауш
мреже. У цену урачунати сав потребан
ал
водоводни и канализациони материјал и
рад. Обрачун паушално.
УКУПНО ВОДОВОД
1

156.00
356.00

1
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VII ЕЛЕКТРО РАДОВИ
1
Реконструкција
постојеће
електро пауш
1
мреже. У цену урачунати сав потребан
ал
електро материјал и рад. Обрачун
паушално.
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ
VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1
Израда
хоризонталних
олука
од
m1
39.30
поцинчаног бојеног лима са свим
припадајућим везним материјалом
2
Израда
вертикалних
олука
од
m1
10.52
поцинчаног бојеног лима са свим
припадајућим
везним
материјалом
развијене ширине 33 cm. Обрачун по 1
m1
3
Израда опшива споја зида и крова
m1
39.30
поцинчаним бојеним лимом са свим
припадајућим везним материјалом
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ
УКУПНО РАДОВИ I ФАЗА (I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII)
ФАЗА II
I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1
Скидање плоче постојећег објекта
m2
60.19
2
Машински ископ земље за темељне
m3
30.30
траке и темеље самце. Дубина ископа од
коте 0.0 до коте -1.05 m. Ископану
земљу депоновати поред на градилиште
и користити за засипање темељних трака
након израде АБ темеља.
Обрачун по m3 земље.
3
Разастирање и набијање земље изнад
m3
7.15
темељних трака од коте -0.80 до коте 1.05. Земљу насипати у слојевима од по
20 cm, са набијањем до потребне
збијености.
Обрачун по m3
4
Машински ископ земље за темељну
m3
30.30
плочу од коте 0.00 до коте -1.05 m.
Ископану земљу депоновати поред на
градилиште и користити за засипање
темељних трака након израде АБ
темеља.
Обрачун по m3
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1
Израда слоја неармираног бетона
m3
дебљине 5 cm испод темељних стопа и
темељних трака у бетону МБ20. У цену

1.43

21/42
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

је урачуната набавка, транспорт,
уградња бетона.
Обрачун по m3
2
Израда АБ темељних трака у бетону
m3
17.16
МБ30 у двостраној оплати. Бетонирање
се врши бетоном МБ30. Бетонирање
изводити
у
двостраној
оплати.
Армирање и бетонирање вршити према
статичком прорачуну, плановима оплате
и плановима армирања и детаљима из
пројекта. У цену је урачуната набавка,
транспорт, уградња бетона и арматуре
(cca 5 kg арм./m3 бетона).
Обрачун по m3
3
Израда армирано-бетонских стубова
m3
3.75
диманзија 25/25 cm, висине 2.50 m у
двостраној оплати. Бетонирање се врши
бетоном МБ30. Бетонирање изводити у
двостраној
оплати.
Армирање
и
бетонирање вршити према статичком
прорачуну,
плановима
оплате
и
плановима армирања и детаљима из
пројекта. У цену је урачуната набавка,
транспорт и уградња бетона.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.
4
Израда
армирано-бетонских
греда
m3
10.92
димензија 25/30 cm у двостраној оплати.
Бетонирање се врши бетоном МБ30.
Бетонирање изводити у двостраној
оплати. Армирање и бетонирање вршити
према статичком прорачуну, плановима
оплате и плановима армирања и
детаљима из пројекта. У цену је
урачуната набавка, транспорт и уградња
бетона.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.
5
Израда
армирано-бетонских
плоча
m3
24.51
дебљине 18 и 16 cm у једностраној
оплати. Бетонирање се врши бетоном
МБ30.
Бетонирање
изводити
у
двостраној
оплати.
Армирање
и
бетонирање вршити према статичком
прорачуну,
плановима
оплате
и
плановима армирања и детаљима из
пројекта. У цену је урачуната набавка,
транспорт и уградња бетона.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
III АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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Узети су паушално у оквиру АБ радова
RA 400/500 ребраста арматура-шике
kg
0.00
MA 500/600 арматурне мреже
kg
0.00
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
IV БРАВАРСКИ РАДОВИ
1

Набавка, транспорт и монтажа покретне
m2
39,00
скеле за монтажу.
Обрачун по m2 скеле.
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
V ЛИМАРСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1
Набавка материјала и покривање
m2
132,60
поцинкованим
пластифицираним
трапезастим лимом у боји.
2
Набавка
материјала
и
монтажа
хоризонталних и вертикалних олука, као
m1
57,72
и предње опшивке. Хоризонтални олуци
дужине 33.80 m. Четири вертикална
олука (са преломима који прате главни
носач) дужине 4*2.65 m.
3
Набавка материјала и монтажа трака за
m1
44,20
уземљење.
УКУПНО ЛИМАРСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ
VI ЗИДАРСКИ РАДОВИ
m3
1
Зидање зидова d=25 cm гитер блоком. У
28,17
цену урачунати набавка материјала и
уградњу.
Обрачун по m3 зида.
2
Малтерисање
зидова
продужним
m2
225,33
малтером 1:3:6. У цену урачунати сав
потребан материјал и рад. Обрачун по m2
3
Набавка материјала и израда цементне
m2
76,19
кошуљице.
Обрачун по m2
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1
Шмирглањем
под
рефлектором.
m2
265,07
Површина мора бити равна и глатка. У
цену урачунати сав потребан рад и
материјал.
Обрачун по m2
2
Бојење
зидова
и
плафона
m2
265,07
полудисперзионом бојом у два слоја. У
цену урачунати сав потребан материјал и
рад.
Обрачун по m2
3
Израда демит фасаде са термоизолацијом
m2
112,71
од стиропора d=8 cm. У цену урачунати
сав потребан материјал, рад и употребу
1
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скеле.
Обрачун по m2
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VIII КЕРАМИЧAРСКИ РАДОВИ
1
Набавка
и
постављање
подних
m2
76,193
керамичарских плочица 1. класе домаће
производње. У цену урачунати сав
потребан материјал и рад.
Обрачун по m2
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ
1.
Набавка и уградња ПВЦ врата. Обрачун
m2
2
по m
2.
Набавка и уградња ПВЦ прозора.
m2
2
Обрачун по m
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
X ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
1
У цену урачунати сав потребан пауш.
водоводни и канализациони материјал и
рад. Обрачун паушално.
2
Набавка и уградња wc шоље у комплету ком.
са даском, водокотлићем и свим
потребним елементима. Обрачун по
комаду.
3
Набавка и уградња умиваоника у ком.
комплету са стојећом славином за топлу
и хладну воду. Обрачун по комаду.
4
Набавка и уградња комплета галантерије комп
(дозатор за течни сапун, држач папира,
л.
држач убруса, огледало). Обрачун по
комаду.
5
Набавка и уградња зидних туш батерија ком.
за топлу и хладну воду. Обрачун по
комаду.
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
XI EЛЕКТРО РАДОВИ
1
Набавка и постављање каблова са свим пауш.
потребним
прикључницама
и
плафонским осветљењем. У цену
урачунати сав потребан материјал и рад.
Обрачун паушално.
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ
XII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1
Израда хоризонталне хидроизолације
m2
мокрих чворова типа "Сика" моносеал и
сл. Обрачун по m2

2,12
6,9

1

1

1

1

1

1

3,16
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УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
XIII ТЕСАРСКИ РАДОВИ
1
Израда дрвене кровне конструкције.
m3
Рогови 12/14. Стубови 12/12 и клешта
2*2. 50/15 cm. Обрачун по m3 грађе.
Четинари II класе.

5,56

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ
УКУПНО ФАЗА II

1.
2.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО РАДОВИ I ФАЗА (I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII):
УКУПНО - ФАЗА II (I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII+ IX+ X+
XI+ XII+ XIII)
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДА-а
УКУПНО СА ПДВ-ом

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________

25/42
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

Прилог 9/2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА 2
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Младост" - Буђановци - Поправке и
одржавање озвучења
Редни
Јед. Количина Јед.цена Укупна
без
цена без
број
Опис
мере
ПДВ-а ПДВ-а
1.

Пасивни колумн звучник са контролисаним
акустичким зрачењем по вертикали следећих
минималних карактеристика: минимално 6 lf
drivera као и минимум 4 Хf drivera. Минимална
снага звучника по rms стандарду не може бити
испод 200Nj. Ефикасност звучника не може
бити испод 97db/1Nj/1m. Хоризонтални угао
зрачења не може бити испод 150 степени.
Вертикали угао зрачења мора бити 30 степени
са максималним одступањем +-10%. Систем
треба имати и уграђен 100В трафо за
прилагођене imedanse. Фреквентни опсег мора
са макс одступањем -10 db мора бити од
100Hz-20кHz или шири. Звучници морају
имати носач за монтажу.

ком

5

2.

Појачивач минималних карактеристика.2х300
Nj/100В или веће снаге.

ком

1

3.

Аудио миксета са минимум 4 mic улаза,
минимум 3 стерео улаза као и са уграђеним
компресором на минимум 2 mic улаза

ком

1

4.

UHF бежични микрофонски систем са true
diversiti пријемом минимум 6 промењивих
фреквенција.

ком

1

5.

Звучнички кабел 2х1,5мм са FRNC
постављањем

m

300

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 3
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Фрушка гора" у Руми- - радови на
одржавању објекта свлачионице

Редни
број

Јед.
мере

Опис

Количина

Јед.цена
без ПДВа

Укупна
цена без
ПДВ-а

1. Варијанта са једним хоризонаталним подужним темељом
1.

Демонтажа
оштећеног
кровног
покривача и одвоз на депонију

m2

163.20

2.

Замена дрвених рогова 12/14

m1

72.00

3.

Замена дрвених штафли 5/8

m1

176.8

4.

Демонтажа старих и монтажа нових
олука

m1

20.00

5.

Покривање
крова
трапезним
пластифицираним лимом са филцом

m2

163.20

6.

Израда и уградња слеменог лима

m1

13.60

m

1

24.00

m

2

34.80

7.

Израда ветар лајсни

8.

Опшивка стреха
ламперијом

алуминијумском

9.

Заштита видних дрвених греда бојом
за импрегнацију

m1

72.00

10.

Израда опшивке преко рогова од ОСБ
плоча 18 mm

m2

163.20

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
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- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА 4
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Сремац"-Добринци- радови на
одржавању објекта свлачионице
Редни
број

Опис

Јед.
мере

Количина

1

Преправка кровне конструкције са
набавком додатне грађе, изливање
греде и утезање са челичним сајлама
покривањем старим црепом, на
местима где је поломљен

m2

200

2

Израда АВ плоче испод степеница

m2

5.60

3

Набавка и постављање подних
керамичких плочица приземља

m2

125.00

4.

Постављање цокле од керамичких
плочица

m1

110.00

5.

Израда септичке јаме 3*3*3=27 m3

паушално

1.00

6.

Набавка и уградња трокрилних ПВЦ
прозора дим. 0.9*3.0 m

ком.

5

7.

Набавка и уградња ПВЦ улазних
двокрилних врата са два фикса дим.
3.00*2.15 m

ком.

1

8

Набавка и израда хоризонталних и
вертикалних олука

m1

48

9

Набавка и уградња
вањских клупица

прозорских

m1

21

10

Обрађивање унутрашњих спалетни
око прозора

m1

66

11

Набавка и израда панелне ограде у
постојеће рамове дим. 1.00*2.50

m2

140

12

Набавка и уградња
жичане ограде h=1.8m

поцинковане

m1

450

13

Израда металне ограде и рукохвата
на вањском степеништу

m1

8.47

14.

Набавка и
2.10*0.80

ком.

1.00

уградња

ПВЦ

врата
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15

Набавка и уградња ПВЦ прозора
1.20*0.90

ком.

2

16

Набавка и уградња ПВЦ прозора
1.85*1.40

ком.

2

17

Набавка
врата

ком.

2

и

уградња

унутрашњих

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА 5
Поправке и одржавање терена ФК"Јединство" Платичево - радови на поправкама и
одржавању трибина
Ред.
број

Опис

Јед.
мере

Количина

m1

300

Јед.цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1
Монтажа
недостајућих
дрвених клупа на седиштима
трибина. Клупице су од
термички обрађене и сушене
букове
грађе
димензија
5cm*10cm. Слажу се три
гредице паралелно једна до
друге у реду. У цену су
урачунати и завртњеви којим
се клупе монтирају на АБ
зидове. Обрачу по m1 дужном
гредице за сав материјал, алат
и рад.

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача

____________________

М.П. ___________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА 6
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Партизан"-Витојевци- радови на
поправкама и одржавању ограде
Опис

Јед.
мере

Количина

Демонтажа ограде од жице
на месту где је предвиђена
изградња бетонске ограде.
Обрачун по m1

m1

83.00

Ред.
број

1.

Јед.цена без
ПДВ-а

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.

Машински ископ земље за
израду темеља ограде.
Обрачун по m3

m3

27,52

2.

Набавка, и насипање
шљунка d=10cm испод
темеља ограде. Обрачун по
m3

m3

3,44

БЕТОНСКИ РАДОВИ
1.

Бетонирање
армирано
бетонског темеља и стубова
за ограду. Обрачун по m3
заједно
са
потребном
арматуром и оплатом

m3

16,84

2.

Бетонирање
бетонских
серклажа
Обрачун по
потребном
оплатом.

m3

6,88

армирано
хоризонталних
за
ограду.
m3 заједно са
арматуром и

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1.

Зидање ограде од
бетонских блокова
дим.20*20. Обрачун по m3

m3

34,40

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
33/42
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Укупна цена
без ПДВ-а
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ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА 7
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Стејановци-радови на
одржавању објекта свлачионице
Редни
број
Опис
1.
Демонтажа оштећеног
кровног покривача и одвоз
на депонију
2.
Замена дрвених рогова
12/14
3.
Замена летве
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

Монтажа и израда нових
олука
Монтажа и израда ветар
лајсни
Зидање и малтерисање
нових забата
Опшивка стреха
алуминијумсом ламперијом
Монтажа новог црепа и
поклопница
Замена прозора пвц 60*80
Замена прозора пвц 120*120
Замена собних врата
Кречење зидова објекта
споља фасадном бојом
Гуљење малтера унутра
Малтерисање
Глетовање и кречење
унутра
Замена постојеће
ел.инсталације по утичници
и сијаличном месту
Керамичарски радови
замена зидних плочица
Керамичарски радови
постављање нових подних
плочица
Постављање ел.бојлера 80л
Замена водоводне
инсталације
Замена славина и тушева

Јед.
мере
м2

Количина

м

200

м

300

м

33

м

24

м2

40

м2

40

м2

120

ком
ком
ком
м2

2
2
4
150

м2
м2
м2

240
240
240

ком

20

м2

50

м2

80

ком
м

2
20

ком

6

Јед.цена без
ПДВ-а

120
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Укупна цена
без ПДВ-а
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22.
23.
24.
25.

Поставка канализационих
цеви
Поставка две ВЦ шоље и
водо котлића
Израда спољних врата на
забату 150*100 пвц
Улазна врата 200*180 пвц

м

8

ком

2

ком

1

ком
1
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА8
Поправке и одржавање спортског терена ФК "Борац"-Кленак - радови на поправкама и
одржавњу рефлектора
Редни
број
ОПИС
1
Испорука
и
уградња
разводног ормана на фасади
објекта поред свлачионице,
комплет са лимитерима 25А
6
комада,
редним
стезаљкама,
трополним
гребенастим
прекидачем
250V 25A и потребним
ожичењем.
2
Ископ рова 0,4 x 0,8 m са
затрпавањем и набијањем у
слојевима.
3
Припрема
рова
и
постављање машине
за
подбушивање.
4
Машинско
подбушивање
испод
саобраћајнице
Ǿ125mm.
5
Постављање ПВЦ цеви
Ǿ110mm у отвор након
подбушивања.
6
Ископ темеља за расветни
стуб димензија 0,9x0,9x1,1m
(0,5m3)
комплет
са
испоруком оплате, уводних
окитен цеви и уградњом
анкера и бетона тип МБ 25.
7
Испорука
и
полагање
енергетске
упозоравајуће
траке.
8
Набавка са испоруком,
полагањем у ров и по стубу
јавне расвете, комплет са
увезивањем 0,4kV кабла
PP00-A 4x16mm2
9
Испорука, развлачење и
затезање X00/O-A 4x16 mm2

Предмер
Јед.
Количина
мере
компл.
1

m

340

ком.

1

m

8

m

8

ком.

6

m

340

m

350

m

170
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Јед.цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а
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10

11

12

по стубовима уличне NN
мреже од STS у улици 23.
октобра
Набавка са испоруком,
полагањем и увезивањем на
конструкцију стуба челичне
поцинковане траке 25x4mm.
Испорука
и
уградња
челичног вишесегментног
стуба, висине 12 m, са
лиром
за
монтажу 4
металхалогена рефлектора
400W, комплет са RP4
плочом и FRA осигурачем
6А. Доња ивица поклопца је
на висини од 500 до 1000
mm од тла. Поклопац је
причвршћен имбус вијцима
и визуелно је у равни стуба
(уклапа се у исечени део).
Прикључак за уземљење је
урађен у унутрашњости
стуба у всини доње ивице
отвора. Анкер плоча је
стандардна за овај стуб и
испоручује се са потребним
вијцима и завршним капама.
Стуб је заштићен од
корозије
двоструким
премазивањем темељне боје
и
обојем
двоструким
премазом завршне боје.
Извршити додатну заштиту
стуба
премазом
антикорозионог
средства
(битулит) за део стуба од
темеља и до 40cm изнад
коте терена. Стуб и темељ
треба да буду предвиђени
димензионисати за ношење
горе наведене лире и
рефлектора.
Испорука
и
уградња
челичне фарбане лире за
четири
рефлектора,
заштићене
од
корозије
двоструким премазивањем
темељне боје и обојем
двоструким
премазом

m

320

ком.

6

ком.

6
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13

14

15

16

17

завршне боје.
Испорука
и
уградња
проводника PP-Y 3x2,5 mm2
у челични стуб за напајање
светиљке.
Испорука
и
уградња
металхалогеног рефлектора
RT 400W, Minel Schreder
или еквивалентан, комплат
са сијалицом МН 400W и са
предспојним направама.
Израда пројектно-техничке
документације према чл.
145 Закона о планирању и
изградњи
Испитивање
електричне
инсталације, комплет са
издавањем
неопходних
атеста.
Припремно завршни радови
са ситним материјалом

m

192

ком.

24

компл.

1

ком.

1

пауш.

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА9
Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" - Путинци-радови поправка
трибина

Редни
број
ОПИС
1.
Демонтажа кровног
покривног лима
2.
Сечење на партије
конструкције крова и
одвајање од трибина
3.
Сечење на партије
конструкције трибина и
померање у страну
4.
Уклањање бетонских
темељних греда у земљи и
одвожење шута на депонију
са ископом за подужну
греду
5.
Израда оплате и бетона
темељне греде са
проширеним газним делом
и испусним зубом
6.
Набавка, израда и уградња
арматуре
7.
Враћање исечених партија
трибина са довођењем у
правац
8.
Уклањање искривљених
профила са конструкције и
замена новим
9.
Израда оплате око
постојећих бетонских стопа
на конструкцији трибина и
утапање у нови бетон
10.
Ископ земље за проширење
тротоара са насипањем
подлоге
11.
Израда проширења тротоара
АВ
12.
Враћање конструкције крова
са
заменом
оштећених

Предмер
Јед.
Количина
мере
m2
192.00
парт.

12.00

парт.

19.00

ком.

37.00

m3

22.00

kg

1,820.00

парт.

19.00

kg

880.00

m3

12.00

m2

25.00

m2

25.00

паушал
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Јед.цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

13.

14.

делова
Монтажа
кровног паушал
покривног лима са заменом
оштећених делова
Засипање
земљом паушал
небетонираних
површина
испод трибина
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)

Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
ГЛАВНА 107; 22400 РУМА
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Прилог 9/10

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА10
Поправке и одржавање спортског терена ФК "ПСК" - Путинци -поправка рефлектор

Редни
број
ОПИС
15.
Набавка
и
уградња
вишеугаоног конусног стуба
12 м висине са 6 рефлектора
са
метал
халогеним
сијалицама
16.
Поправка
постојећег
обореног стуба са уградњом
нових
рефлектора
и
поновном монтажом

Предмер
Јед.
Количина
мере
комплет
1

комплет

Јед.цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНО СА ПДВ-ОМ
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
-у колони јединична цена уписати колико износи јединична цена без ПДВ- а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
- у колони вредност уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама.
- затим уписати укупан износ без ПДВ-а, износе ПДВ-а и на крају укупан износ са ПДВ-ом.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа)
Место и датум

Овлашћено лице Понуђача
М.П. ______________________

__________________
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