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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ...................................... Ј.П.Р. „АДИЦА“ АДА
Адреса: …........................................24430 АДА, ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 25/Б
Интернет страница:.........................www.adica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 209/2019 су радови – Изградња објекта „Wellness” центра.

4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт наручиоца Арпад Кош и Душица Моровић, karpi@ada.org.rs
или dusica@ada.org.rs Факс: 024/853-342

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 209/2019 су радови – Изградња објекта „Wellness” центра.
(ознака из Општег речника набавки: 45212100 – Радови на изградњи објеката за рекреацију)
2. Партије
НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 3/229

3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, И ОПИС РАДОВА
Za potrebe izgradnje „Wellness”centra izrađen je Urbanistički projekat koji je usvojen od strane komisije
za planove, broj projekta E-10/15-UP. Projekat za građevinsku dozvolu je izrađen na osnovu projekta
WELLNESS CENTRA koju je isprojektovao za potrebe naručioca projektant i arhitekta Czigany Ištvan,
ZALA ART KFT iz Zalaegersega, Mađarska, lokacijskih uslova i urbanističkog projekta.
Prethodne okolnosti, lokacija:
Odlukom Opštine Ada predviđena je izgradnja WELLNESS Centra - kompleksa zatvorenih bazena u okviru
sportskog rekreacionog centra “ADICA” u Adi. Postojeći otvoreni bazeni, okruženi parkovskim površinama,
sa svojim rekreativno-zabavnim i plivačkim bazenima leti privlače veliki broj gostiju – meštane kao i goste
iz okolnih naselja.
Park oko bazena je ravan, i nalazi se na branjenoj teritoriji reke Tise. U okviru zelenih površina oko bazena
su zasađena raznovrsna drva i formirane su zelene, travnate površine. Prilaz do WELLNESS CENTRA je
omogućen iz severozapadnog pravca, preko dva prilazna puta, jedan je kolski a drugi pešački. Prilaz vodi
kroz javni park sa kvalitetnom grupacijom drveća. Na ulazu u bazenski kompleks se nalazi mali trg sa
ugostiteljskim objektima.
Lokacija novoprojektovanog objekta je predviđena u ulaznom delu postojećeg kompleksa “ADICA”, sa
pešačkim prilazom sa postojećeg trga. Oko objekta je predviđeno parterno uređenje okoline, ekonomski
prilaz objektu kao i parking prostor za potrebe gostiju.
U WELLNESS CENTRU projektovano je korišćenje termalne vode sa velikom temperaturom,
ostvarivanjem termalnog i porodičnog rekreativno-zabavnog sadržaja, koji radi preko cele godine, sa
kapacitetom u isto vreme do 160 gostiju. Ukoliko se dogodi kvalifikacija termalne vode i u lekovitu vodu,
unutrašnji sedeći bazen će biti za terapijsko lečenje. Bazeni će u prvoj fazi raditi u obrtnom sistemu termalne
vode, a u kasnijoj etapi, u slučaju lekovite vode, sedeći bazen će raditi u sistemu punjenja-pražnjenja, uz
maksimalno poštovanje higijenskih zahteva.
Prilikom projektovanja je predviđena mogućnost dogradnje spoljnog bazena sa plivačkim izlazom iz
zatvorenog dela tokom cele godine a planirani dečji bazen, sa radom samo u letnjem periodu, će biti lociran
prema bašti postojećih bazena, sa vodomašinskim opsluživanjem iz projektovanog kompleksa. Tako će biti u
zimskom periodu povećan i kapacitet do 240 osoba.
Projektom su predviđeni i prostor za odmaranje kao i prostorije za opsluživanje gostiju i za kasnije
proširenje. Pri proračunu istovremenog kapaciteta uzeto je ~ 0,4 osoba/m2 vodene površine, za koji se
dodaje kapacitet ostalih uslužnih elemenata (na primer: sauna, prostorija za tretman sa vodenom parom parno kupatilo, itd.).
Toplotna energija se obezbeđuje hlađenjem termalne vode, kao alternativna energija i sa iskorišćenjem
otpadnih toplotih oticajnih voda pomoću termo pumpe. Pored toga se planira i proizvodnja električne
energije pomoću termalne vode, eventualno proizvodnja energije pomoću geosonde.
Ima mogućnosti i za obezbeđenje električne energije iz solarnih kolektora kasnije već u toku korišćenja
izgrađenog novog kompleksa.

Planirane (projektovane) usluge:
Bazeni:
Sedeći bazen (unutrašnji)
Bazen sa zabavno-rekreativnim sadržajem (unutrašnji)
Dečji bazen (unutrašnji)
Obezbeđenje mogućnosti sedećeg bazena (isplivaoni – spoljni)

~ 32,56 m2
~ 139,96 m2
~ 63,93 + 33,37 m2
~ 150 m2 (kasnija etapa)
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Obezbeđenje mogućnosti bazena i sa zabavno-rekreativnim sadržajem (plivaoni – spoljni )~ 200 m2 (kasnija
etapa)
Obezbeđenje mogućnosti spoljnjeg dečjeg bazena
~ 150 m2 (kasnija etapa)
Blok sauna - parno kupatilo
Telesni - hidromasažni tuš
Infra odmaralište
Bife, sa mogućnošću usluživanja na više strana objekta (unutrašnji bazenski prostor, ulazni hol, plažna bašta,
spoljna terasa)
Zimski kapacitet planiranog zatvorenog dela je oko 160 osoba. Sa izgradnjom plivačkog izlaza u spoljni
bazen sa termalnom vodom, dobija se povećanje zimskog kapaciteta za još oko 80 osoba.
Karakteristike hidrotehnologije i mašinstva zgrade
U pokrivenom delu je planirano iskorišćavanje visokotemperaturne termalne vode, što će se ostvariti preko
termalnog i porodičnog bazena sa zabavno-rekreativnim sadržajem, sa celogodišnjim radom i mogućnostima
primanja posetilaca do 160 osoba u isto vreme. Ukoliko se dogodi kvalifikacija termalne vode za lekovitu
vodu, unutrašnji sedeći bazen će raditi kao bazen za lečenje. Bazeni će u prvoj fazi raditi u obrtnom sistemu
termalne vode, a u kasnijoj etapi, u slučaju lekovite vode, sedeći bazen će raditi u sistemu punjenjapražnjenja, uz maksimalno ispoštovanja higijenskih zahteva.

Planirana bruto razvijena površina objekta: 3132,95 m²
·2. etapa: Bruto površina bazena

583,89 m²

Korisna površina (zgrada kopleksa Wellness centra):
·Podrum

217,92 m²

·Prizemlje

1300,43.m²+ 222,28. m² terasa

·Sprat

386,56 m² +.676,35 m² terasa-potkrovna

Ukupno:

1904,91m² + 898,63 m²terasa

Put hitne pomoći, požarni put i put za snabdevanje (ekonomski put)
Za ovaj saobraćaj je predviđen pristupni put sa čvrstom podlogom na jednom delu, I asfaltiran i popločan
betonskim elementima na drugom delu. Minimalna širina puta je 3,0 m, minimalne visine slobodnog
prostornog profila 3,5 m a nosivosti 16 t.
Pešački saobraćaj
Pešački pristup se odvija preko novoizgrađenog prostora centra. Iz postojećeg parkinga je obezbeđen pristup
preko parka, odnosno na granici parcele izgradiće se novi parking. U okruženju planiranih i rekonstruisanih
objekata obrazovaće se pešačke staze sa novom oblogom i dimenzija za mešoviti saobraćaj.
Projektovani objekat Wellnes centra
Projektom je predviđen ulazni hol, bife, svlačionice za goste, sedeći i bazeni sa rekreativno-zabavnim
sadržajem, dečji-zabavni deo, zatim blok sauna – parna – inhalatorium, prostor za odmaranje, privredne i
mašinske prostorije, kao i prostorije za potrebe osoblja.
Iz prizemnog prostranog ulaznog hola, pored recepcije, preko sistema ulaza, stiže gost u blok svlačionica sa
zasebnim kabinima, odakle preko razdeljenog tuš-wc bloka (muški/ženski deo) stiže u prostor sa bazenima i
u baštu kompleksa, a preko unutrašnjih stepenica ulazi u blok sauna (parna – inhalatorium), koji blok
poseduje samostalnu saunu, terasu i potkrovnu terasu. Formirana je potkrovna terasa za posetioce od spolja i
pristup bifeu i obezbeđen je pristup stepenicama sa spoljne strane.
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Prostor sa bazenima je u neposrednoj vezi sa parkom kompleksa. Raznovrsni bazeni uslužuju udobnost
gostiju: dečji zabavni bazen, bazeni sa rekreativno-zabavnim sadržajem, sedeći i bazen sa hidromasažom
(đakuzi). U prizemnoj ekonomskoj zoni se nalaze hidromašinska kuća, svlačionice za osoblje, recepcija,
hlađen prostor za otpad i prostor za prijem robe. Odavde je obezbeđen pristup do podrumskih prostorija
hidrotehnologije i termocentra. Na spratu je formirana prostorija ventilacione tehnike bazenskog prostora.
Dve etaže, sa prolazom za goste (bazenske prostorije, saune, odmaralište) povezuje stepenište sa
neklizajućom oblogom.
Opšta tehnologija rada
Broj osoblja za bazene iznosi 8-10 osoba, 2 osobe za bife. Za osoblje bazena obrazuju se odvojeni blokovi
svlačionica sa tuševima i WC blokom. Svlačionica osoblja bazena je podeljena u muški i ženski deo.
Radnicima će biti obezbeđeni crni i beli ormari za presvlačenje i to za posebno držanje lične i radne odeće.
Neće biti prostorije za pušenje osoblja. Dnevno punjenje hemikalija se odvija iz magacina hemikalija u
hidromašinskom prostoru. Za lica sa invaliditetom planira se poseban blok svlačionica i WC-a. Objektu je
obezbeđen pristup hendikepiranih lica i omogućeno im je korišćenje usluga objekta na prizemlju.
Rukovanje otpadom
Komunalni otpad se sakuplja u zatvorenim kantama i čuva se u hlađenoj prostoriji za otpad, a periodično se
vrši iznošenje na gradsku deponiju.
U toku eksploatacije centra se ne planira stvaranje opasnih otpada.
Uređenje, čišćenje
U zgradi su obezbeđene prostorije potrebne za čišćenje objekta, u kojim prostorijama je omogućeno čuvanje
opreme i materijala za čišćenje. Prostorija za čuvanje sredstva za čišćenje sa izlivom i zidnom česmom,
hladno-toplo vodnim mogućnostima, uzimanja vode i opremanjem za doziranje dezinfekcionog materijala.
Čisto i prljavo odelo
Radna jedinica objekta i čisto odelo za radnike obezbeđuje se preko spoljnjih vešerajskih usluga. U objektu
su obezbeđena skladišna mesta za čuvanje čistog odela za potrebe od nekoliko radnih dana.
Sakupljanje prljavog odela se vrši selektivno i do odnošenja (dnevnog) čuva se u magacinskoj prostoriji za
prljava odela.
Protivpožarna zaštita
Obzirom da se radi o poslovnom objektu sa ugostiteljskim sadržajima u kojem će boraviti preko 200 ljudi,
objekat, prema Uredbi o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara ("Sl.
glasnik RS" br. 76/2010), je razvrstan u 2. kategoriju ugroženosti od požara: "U II.3." kategoriju. Objekat
nakon izgradnje treba da zadovolji sve uslove koje se odnose na objekte "U II.3." kategorije.
PLANIRANI MATERIJALI U TOKU IZGRADNJE. PLANIRANE KONSTRUKCIJE
Podrum planiranog objekta se nalazi na temeljnoj ploči, dok su ostali delovi objekta na šipovima i
ukrućenjima. Međuspratne konstukcije i šipovi su od armiranog betona. Krovna konstukcija je armirano
betonska ploča sa malim nagibom, odnosno služi i kao potkrovna terasa.
Kvalitet ugrađenog materijala kao i izvođenje mora da odgovara svim aktuelnim propisima i tehničkim
standardima. Ugrađeni materijali i konstukcije moraju posedovati ateste.
Temeljenje, noseća konstrukcija
Temeljenje i noseća konstrukcija je dimenzionisana na osnovu dobijenih rezultata geomehaničkih ispitivanja.
Objekat je skeletnog sistema sa ispunom od raznovrsnih opeka. Međuspratne konstrukcije, stepeništa su
monolitne armirano-betonske konstrukcije. Međuspratna ploča iznad sanitarnog bolka na spratnom delu se
spušta u skladu sa tehničkim propisima.
Betonski i armirano betonski elementi - konstrukcije
Podna konstrukcija je predviđena od nabijenog betona, sa dilatacijom na maximalno 3,00 x 3,00 metara, 3cm
dubokim fugama, širine 3mm. Fuge ispuniti elastičnom masom za fugovanje. Izvodi se sloj cementnog
estriha debljine 5cm u mašinskoj prostoriji, u prostoriji za ventilaciju i u kontlarnici uvek sa padom prema
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slivnicima. Armirano betonsku ploču – kao podlogu za spoljnu obradu prostora sa tuševima izvesti od MB25, debljine 15cm sa potrebnim padovima.
Bazeni
Konstrukcija bazena je predviđena od vodonepropusnog betona, minimalne debljine 30cm u skladu sa
projektom konstrukcije. U gornjem delu zidova bazena su predviđeni armirani kanali što obezbeđuje takođe i
statičku sigurnost pri pritiska vode a u pojedinim slučajevima se koriste i kao puffer rezervoari. Mašinski
elementi se ugrađuju u konstrukciju prilikom izvođenja istih. Pod bazena potrebno je formirati naknadnim
betoniranjem.
Zidovi
Spoljni zidovi (ispune) su debljine 30cm i izvode se od keramičkih blokova prve klase zidanih u propisanom
cementnom malteru. Pregradni ziodvi su predviđeni debljine 10cm takođe od keramičkih blokova prve klase
zidanih u propisanom cementnom malteru. U pregradnim zidovima višljim od 3m, potrebno je ugraditi
horizontalne AB serklaže dim. 10/20 cm. Spoljni zidovi ispod nivoa spoljnjeg terena su od vodonepropusnog
armiranog betona debljine 30cm. Zid koji drži hidroizolaciju protiv podzemnih voda je predviđen od
nabijenog betona. Unutrašnji elemnti enterijera (klupe u bazenima, zidovi tuš kabina, itd.) su predviđeni od
Y-tong elemenata za zidanje, u produžnom cementnom malteru.
Nadvratne i nadprozorne grede i podvlake
U zidovima-ispunama iznad manjih otvora se montiraju nadvratne ili nadprozorne grede sa keramičkim
oblogama, a u zidove debljine 30 cm se montira od istih četiri komada. U slučaju većih otvora se vrši izrada
AB greda u skladu sa statičkim proračunom.
Montažne konstrukcije
Pregradni zidovi (estetski elementi):
Montiraju se na metalne okvire pomoću šrafova. Panel-ploča je izrađena na bazi cementa i vodootporna je.
Između dva panela se u okvir stavlja odgovarajuća termoizolacija. Debljina dvojno obloženog okvira iznosi
10 cm.
Nakon montaže se gletuju sastavi panelnih ploča kao i glave šrafova.
Montažni pregradni zidovi:
Planira se montiranje istih u sanitarnim blokovima u funkciji lakih pregradnih zidova. Pregradni zidovi su
predviđeni u kombinaciji od INOX AMIG+ALUMINIJUM, kabine izraditi od HPL kompakt ploča.
Montiranje ploča na okvir se vrši pomoću šrafova sa ukrasnim glavama.
Monolitni spušteni plafon:
Okvir-držač spuštenih plafona se pravi od savijenih profila CD50/27, koji se pričvršćuje za međuspratne
konstrukcije-plafone. Na jednom delu su obloge od KNAUF gipskartonskih ploča, gde se montiraju držačirebra svakih 50cm i na to se zašrafuju impregrirane gipskarton ploče debljine 12,5mm. Nakon montaže se
gletuju sastavi ploča kao i glave šrafova.
U prosrojima sa bazenima i u prostorijama za odmaranje se montiraju AQUAPANEL INDOOR ploče
izrađene na bazi cementa i sa rastojanjem rebara na 40cm od savijenih profila CD60/27.
U pojedinim prostorijama se montiraju posebno izrađeni lučni spušteni plafoni montirani na savijena i za
plafon pričvršćena rebra od CD50/27 profila, sa rastojanjem od 50cm. Ploče su vodonepropusne, imaju moć
termoizolacije i pri izradi se armiraju sa staklenim tekstilom. Debljina ploča iznosi 20mm.
U prostorijama sa visokom koncentracijom vodene pare se ugrađuju i kanali za odvod vodene pare.
U projektu za spušteni plafon su označena mesta gde se montira indirektno osvetljenje kao i dimenzija tih
šavova.
Pokrivanje objekta i limarije
Objekat je pokriven sa prohodnom AB pločom, malog nagiba u skladu sa statičkim proračunom i
dimenzionisanjem.
Čeoni zidovi-atike će biti obloženi metalnim limom razvijene širine od 50cm a u AB zidove debljine 30cm u
toku betoniranja, treba ugraditi drvene tiple dimenzija 5x5x25cm, trapezastog preseka, sa dilatacijom svakih
6m.
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Horizontalni oluci polukružnog preseka se izrađuju od plastificiranog lima, razvijene širine od 40cm,
vertikalni oluci su predviđeni od palstificiranog lima, kružnog preseka fi150mm.
Hidroizolacija kompletnog objekta
Izolacija protiv podzemnih voda:
Izrađuje se poseban vodonepropusni sloj sa dodatkom Penetron aditiva.
Hidroizolacija:
Horizontalna betonska podnožna ploča se izoluje sa kvalitetnom hidroizolacijom, dovoljne debljine, lepljena
i premazana sa obe strane polibit hladnim premazom. Na isti način se stavlja i na vertikalne zidove sa
spoljne strane minimum 30cm iznad okolnih terena. Preklapanje na mestima nastavka je 10cm i vrši se i
lepljenje izolacionih traka. Koriste se izolacioni materijali ekstra klase.
Izolacija površina od atmosferskih padavina
Prohodne krovne površine se pokrivaju nakon termoizolacije sa izolacionim trakama na bazi EPDM-a, sa
minimalnim padom od 2%. Na to se stavlja mleveni bazalt u debljini od 4cm a zatim ukrasne betonske
pločice, otporne na mraz i neklizajuće sa min. padom od 0,5%.
Na skoro horizontalne AB ploče se stavlja i parozaštitna folija.
Odvod voda na terasama
Izrađuju se unutrašnji odvodi od PVC cevi. Na južnoj fasadi se vrši odvod atmosferskih voda pomoću
vertikalnih i horizontalnih oluka od plastificiranog lima.
Hidroizolacija unutrašnjih zidova u sanitarnim blokovima, prostorijama za presvlačenje i prostorijama sa
bazenima
Hidroizolacija podova se vrši pomoću modifikovanih epoksi smola, koja se nanosi mazanjem na prethodno
totalno očišćen izravnan pod, gde u negativnim uglovima i na mestima dilatacije se lepi traka u dva sloja u
debljini od 2mm. Takođe, na vertikalne površine ispod keramičkih pločica se maže sloj epoksi smole sličnih
karakteristika i ojačavaju se lepljenjem specijalnih traka na kritična mesta.
Hidroizolacija bazena i podova u hidromašinskim prostorijama
Unutrašnje betonske površine bazena se mažu sa masom od modifikovanih epoksi smola sa ojačanom
vezivnom moći na bazi cementa. Koriste se takođe trake lepljene na kritična mesta.
U hidromašinskim prostorijama se podovi mažu sa gore navedenim materijalom, s tim da se lepe trake u
debljini od 10mm na kritična mesta a u dilatacione šavove se ugrađuju dinamični zaptivni materijali.
Termo - i zvučna izolacija
Spoljni zidovi se izoluju sa pločama od kamene mineralne vune raznih debljina, u skladu sa elaboratom
energetske efikasnosti. Ploče se lepe na zidove a po potrebi se pričvršćuju i mehaničkim putem tiplama.
Prohodni krovovi terase se zaštićuju pločama od kamene mineralne vune debljina do 28cm (u skladu sa
elaboratom energetske efikasnosti).
Plafoni i zidovi mašinskih prostorija se oblažu sa zvučnom izolacijom i to sa pločama od mineralne vune,
debljine 10cm.
U prostorijama sa podnim grejanjem se stavlja termoizolacija tipa Austrotherm AT-PAF 30/37 ili slično.
Prilikom ugradnje prozora i vrata se obavezno koristi PUR pena radi postizanja potpune toplotne izolacije.
Posebni laki montažni zidovi se zvučno i toplotno izoluju sa pločama od staklene vune specifične težine
16kg/m3.
Oblaganje podova,zidova i plafona
Oblaganje podova
U prostorijama kompleksa se koriste granitne keramičke pločice za oblaganje podova i to:
1. U prostorijama sa velikim pešačkim prometom se koriste ploče se visikom otporom na habanje
(dodat je mleveni granit)
2. U prosotorijama se koriste neklizajuće keramičke pločice
3. Na spratu na monolitne AB ploče se stavljaju vodootporne ploče sa plutom debljine 6mm
(HydroCork ili slično).
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Oblaganje zidova i stubova:
Oblaganje zidova i stubova se vrši sa pločama - granitnim keramičkim pločicama sa visokim sjajem,
dimenzija 30x60cm, d=1cm, sa ugrađenim ukrasnim štraftama od istih ploča dimenzija 10x60cm a na
pojedinim mestima se koriste ploče istih kvaliteta, dimenzija 20x20cm, u skladu sa projektom.
Na pojedine podove se takođe lepe granitne keramičke ploče, protivklizne, visokog sjaja dimenzije 30x30cm
ili 30x60cm.
Oblaganje bazena
U bazenima se lepe pločice od granitnih, protivkliznih keramičkih pločica, ROSAGRESS ili istih
karakteristika i kvaliteta. Koristi se specijalni fleksibilni lepak marke MAPEI Keraflex S1 ili istih
karakteristika i kvaliteta, kao i materijal za fugovanje MAPEI Ultracolor Plus 100 ili istih karakteristika i
kvaliteta.
Na oštre ivice se lepe plastične zaštitne profilisane trake a na stepenište se ugrađuju neklizajuće granitne
ploče.
Oblaganje spoljnih površina
Na terasama se ugrađuju ukrasne betonske ploče dimenzija 40x40x3,8cm a trotoari će biti izrađeni od
ukrasnih betonskih ploča dimenzije 20x20x6cm u boji prema projektu.
Samolivajući podovi
U hidromašinske prostorije kao i u magacine hemikalija se ugrađuju samolivajući podovi od
dvokomponentne epoksi smole, sa dodatkom materijala protiv klizanja, u debljini od 2mm.
Farbarski radovi
Unutrašnji zidovi i plafoni će biti gletovani i ofarbani u skladu sa izvođačkim projektom.
Pripremni radovi
Sastoje se od gletovanja, poliranja, odstranjivanja prašine i masnih prljavština pre farbanja.
Unutrašnje farbanje
Radi se u dva sloja na svim zidnim i plafonskim površinama sa dodatkom odgovarajućih hemikalija protiv
raznih gljiva, u skladu sa izvođačkim projektom.
Portali, vrata i prozori
Unutrašnja vrata
Unutrašnja vrata normalnog tipa treba da su izrađena od eloksirajućeg aluminijuma, sa pripadajućim
okovima i mehanizmima za zatvaranje.
Unutrašnji stakleni portali
Okviri su od aluminijuma sa ugrađenim toplotnim materijalom a stakla su sigurnosna.
Vatrootporna vrata
Izrađuju se u skladu sa tehničkim propisima i projektom i otvaraju se u pravcu požarnih izlaza, treba da su
otporna na požar od 60 minuta.
Spoljna vrata i prozori
Ramovi se izrađuju od odgovarajućih aluminijskih profila sa termoprekidom sa potrebnom toplotnom
izolacijom i sa pripadajućim okovima i mehanizmima za zatvaranje. Stakla za ugrađivanje se refleksivnog
tipa i dvoslojna (6+16+4 mm Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32db).
Portali
Ramovi se izrađuju od odgovarajućih aluminijskih profila sa termoprekidom, sa potrebnom toplotnom
izolacijom i sa pripadajućim okovima i mehanizmima za zatvaranje. Stakla za ugrađivanje su refleksivnog
tipa i dvoslojna (6+16+4 mm Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32db)
Ulazna vrata
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Treba da imaju automatske sisteme za otvaranje za slučaj požara ili drugih nepogoda.
Bravarske konstrukcije
Svi spoljašnji metalni ili čelični bravarski elementi konstrukcije treba da budu zaštićeni vrućim cinkovanjem
a nakon montiranja pomoću šrafova ili varenjem, iste površine treba obraditi sa odgovarajućim
ekvivalentnim materijalima.
Zaštitne ograde na stepeništima, kod bazena, galeriji na terasama su predviđeni od INOX-a.
Saune
Klasična finska sauna 90 ºC:
1. lamperija 16/94 Softline
2. 4 komada Abachy klupa 22/96 (26/94)
3. Peć kapaciteta C-150 / 16KW sa spoljnim automatikom za upravljanje
4. Leđni podmetači
5. Vertikalna zaštitna rešetka
6. Nožna rešetka
7. Kofa + kašika za polivanje kamena
8. Termometar i uređaj za merenje i pokazivanje koncentracije vlage
Parna kabina
Klasična parna kabina 45 ºC , 100% parna kabina
1. zidovi obloženi sa mozaik staklom
2. klupe u kružnom obliku
3. ugrađeno alarm-zvono
4. klupa sa mehanizmom za pranje
5. specijalno osvetljenje
6. Hygromatic Hy-2.13, 9,8 KW , 3x14A
7. Bronzana parsol staklena vrata sa specijalnim bravama
Aromakabina 45ºC, 80% parna kabina
1. akrilna kabina bele boje kvadratnog oblika
2. 3 komada odgovarajućih klupa
3. Podni ispirač
4. Dozator arome
5. Specijalno osvetljenje
6. ugrađeno alarm-zvono
7. Bronzana parsol staklena vrata sa specijalnim bravama
8. Posude za arome
Atrakcije bazena (zabavne stavke)
U dečji bazen planirane su zabavne atrakcije koje će mališanima obezbediti maximalnu zabavu:
- jedan mali vodeni tobogan koji će obezbediti pskanje (mlaznice vode kod starta) i učiniti još interesantnijim
(pumpa:Q=14m3/h,H=10m,P=0,75kw)
- jedna životinjska figura sa ručnom pumpom (delfin, kornjača) iz čijih usta izlazi mlaz vode kojim dete
upravlja
- vodeni jež, 50cm prečnika, providljiva lopta od plastike iz koje više od 40 malih furatona raznim
intenzitetom ispušta vodu i stvara interesantan oblik.Hvatanje rupica i penjanje na loptu 50cm izvan vode po
našem iskustvu dugo zabavlja decu (pumpa Q=25m3/h, H=10m,P=1,1kw)
- montiran klovn iz čijih usta izlazi slučajan mlaz vode (pumpa Q=14m3/h,H=10m,P=0.75kw)
-sa dna bazena naizmenično intenzivan mlaz vode, čije mlaznice male veličine imaju efekat masaže kad se
stane na njih (pumpaQ=25m3/h,H=15m,P=105kw)
- kofe koja se naizmenično puni vodom, te napunjena kofa iznenada ispušta sadržaj (otp.5-8l vode) (pumpa
Q=14m3/h,H=10m,P=0.75kw).
- vratni tuš, vodopad, vodena pečurka (pumpa Q=40m3/h,H=15m,P=3kw)
- uzdignuće i postavljanje dečijeg bazena obezbeđuje nadzor roditelja.
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Zabavni bazen preko tradicionalne jacuzzi komponente nudi i druge doživljaje.
- jacuzzi, koji gosta kada legne u njega masira po celom telu sa izlazećim vazdušnim mehurićima
(Q=250m3/h,H=1-do 1.80m dubine vode,P=2x4.0kw)
- masažer stopala, stavljen na perforirani lim i postavljen na dno bazena iz kojeg izlaze fini ali intenzivni
vazdušni mehurići (Q=250m3/h,H=1-do 1.80m dubine vode, P=3.0kw)
- tuš za vrat sa podešenim mlazom vode za masažu vrata i ramena (Q=50m3/h,H=14,P=3.0kw)
- masažna stanica. Mlaznice koje se nalaze u zidu raspoređene u različite visine, koje ispoljavaju dejstvo uz
pomoć vode i vazduha od lista do sredine leđa.
- hidromasažna klupa (pumpa Q=50m3/h,H=14m,P=3.0kw)
- jacuzzi sa klupom (Q=250m3/h,H=1 do dubine vode 1.80m,P=3.0kw)
- pojasni tuševi (pumpa Q=24m3/h,H=14m,P=2.2kw)
- vodeni mlaz, kombinovani difuzor instaliran u dno bazena koji sa dna vertikalno gura mešavinu vode i
vazduha u vodu. Masirajuće dejstvo (pumpa Q=50m3/h,H=14m,P=3.0kw)
- podvodno osvetljenje je LED sa promenjljivim bojama, lampe pružaju izuzetnu atmosferu uveče.
Bazen za sedenje planira se kao „tihi deo“, sa manje intenzivnim atrakcijama, malo toplija voda nego u
dečjem bazenu.
- vodena masaža stopala, koja ispoljava dejstvo preko perforiranog lima (montiran na dno bazena), iz kojeg
izlazi fin mlaz vode ali sa velikim intenzitetom protoka vode (pumpa Q=50m3/h, H=14m, P=3.0kw)
- masažer vrata, ramena (pumpa Q=50m3/h, H=14m, P=3.0kw)
- masažer za leđa, listove nalaze se u zidu i donjem delu klupe za sedenje (pumpa Q=24m3/h, H=14m,
P=2x2.2kw)
- pojasni tuševi(pumpa Q=24m3/h,H=14m,P=2.2kw)
- podvodno osvetljenje je LED sa promenjljivim bojama, lampe uveče stvaraju izuzetnu atmosferu.
Tzv. mobilni liftovi koji pomažu osobama sa ograničenim kretanjem pri ulasku u bazen. Planirani liftovi
zbog uskog prostora će se po potrebi izneti sa ručnim kolicima. Liftove pokreću akumlatori.

KONSTRUKCIJA
FUNDIRANJE
Fundiranje je predviđen na monolitnoj arm.betonskoj temeljnoj ploči, min. 50 cm konstruktivne
debljine. Od temeljne ploče kreću arm.betonski zidovi, zidovi podruma i spoljni zidovi 40 cm
konstruktivne debljine. Temeljna ploča sa zidovima zajedno pravi se u vodonepropusnoj izvedbi,
praznine od betoniranja između ploče i zidova treba zatvoriti kontinualno kružno postavljenom
zaptivnom pločom za fuge. Ravan fundiranja u svakom slučaju treba da bude na nosećem tlu ispod
granice smrzavanja.
Na mestu gde nema podruma, između poda prizemlja i temeljne ploče treba staviti nabijeni, nosivi
nasip unutar objekta. Monolitna arm.betonska ploča poda na rubovima veznom armaturom se
vezuje za zidove i bazene.
Kvalitet materijala:
Temeljna ploča - beton: MB 40, u umereno vlažnom prostoru, vodonepropusnost betona je srednje
kategorije gde prodor vode dozvoljeno max. 35 mm, najveći prečnik agregata 16 mm, sa prečnikom
rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije.
Zidovi - beton: MB 40, u umereno vlažnom prostoru, vodonepropusnost betona je srednje
kategorije gde je prodor vode dozvoljen max. 35 mm, umerena zasićenost bez dodavanja
odmrzivača leda vertikalnih površina izložen kiši i ledu, najveći prečnik agregata 16 mm, sa
prečnikom rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije
Podna ploča - beton: MB 30, u vlažnom retko suvom prostoru, najveći prečnik agregata 16 mm, sa
prečnikom rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije.
Betonsko gvožđe: RA 400/500
VERTIKALNI NOSEĆI ELEMENTI
Monolitni arm.betonski stubovi su preseka 30x30 cm (u podrumu ispod bazena), 40X40 cm
kvadratnog , ø 40 cm i ø 60 cm kružnog odnosno 60x110 cm ovalnog oblika.
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Monolitni arm.betonski zidovi su debljine 20 cm i 30 cm. Zidovi funkcionišu i kao zidovi za
ukrućenje.
Kvalitet materijala:
Stubovi – beton: MB 40, u umereno vlažnom prostoru, najveći prečnik agregata 16 mm, sa
prečnikom rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije
Zidovi - beton: MB 40, u umereno vlažnom prostoru, najveći prečnik agregata 16 mm, sa
prečnikom rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije.
Betonsko gvožđe: RA 400/500
HORIZONTALNI NOSEĆI ELEMENTI
Iznad nivoa podruma nalazi se arm.betonska ploča debljine 22 cm. Ploča iznad podruma je
odvojena dilatacijom od bazena za decu, i oslanja se na stubove i zidove podruma.
Iznad prizemlja projektovana je arm.betonska ploča debljine 25 cm. Ploča se pravi sa prepusnim i
nivelnim gredama, obodnim gredama i atikom. Na mestima gde se oslanja na stubove formira se
skrivena pečurka.
Iznad sprata predviđena je arm.betonska ploča debljine 22 cm. Ploča se pravi sa obodnim gredama
i atikom. Monolitno arm.betonsko stepenište se pravi u podrumu 18 cm a na prizemlju 20 cm
korisne debljine ploče.
Kvalitet materijala:
Beton: MB 40, u umereno vlažnom prostoru, najveći prečnik agregata 16 mm, sa prečnikom
rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije.
Betonsko gvožđe: RA 400/500
BAZENI
Bazen za decu se pravi sa dilatacijom od ploče iznad podruma, obod bazena drži ploče iznad
podruma. Bazen se oslanja na stubove i na zidovima formirane obodne grede u nivou podruma.
Wellness bazeni se postavljaju na nasipu unutar objekta. Stubovi unutar bazena su samo prelazni
stubovi nisu delovi noseće konstrukcije.
Debljina zidova i donje ploče bazena je min. 30 cm. Za obezbeđenje vodonepropusnosti između
fuga kod sastava donje ploče i zidova bazena treba postaviti kontinualno i kružno zaptivne ploče za
fuge odnosno bubreće trake. U bazenima formirane stepenice, klupe za sedenje i ležanje nisu noseći
elementi, prave se naknadnim betoniranjem na noseće konstrukcije. Na noseće elemente bazena
vezuju se ankerima.
Kvalitet materijala:
Bazeni - beton: MB 40, u vlažnom retko suvom prostoru, vodonepropusnost betona je srednje
kategorije gde prodor vode dozvoljeno max. 50 mm, najveći prečnik agregata 16 mm, sa prečnikom
rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji konzistencje
Betonsko gvožđe: RA 400/500
VODOVOD I KANALIZACIJA
Snabdevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom predviđeno je iz gradskog vodovoda.
Upotrebljene-otpadne vode, sanitarne i od pranja filtera, ispuštaju se u gradsku kanalizaciju a
atmosferske u atmosfersku kanalizaciju, u postojeći atmosferski kanal. Kanalizacioni sistem je
predviđen da bude separatni.
Snabdevanje objekta vodom
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Snabdevanje objekta vodom predvidjeno je iz javne vodovodne mreže što omogućava pouzdanost i
sanitarnu bezbednost. Merenje potrošnje vode predviđeno je odvojenim meracima za hidrantsku i
sanitarnu mrežu.
Hidrostanice
Kako bi se obezbedila pouzdanost i uravnoteženost u snabdevanju vodom kao i propisani pritisci na
izlivnim mestima, predviđen je uređaj za povećanje pritiska za unutrašnju hidrantsku mrežu koji je
smešten u podrumu objekta.
Topla voda
Priprema tople potrošne vode je predviđena u termo-mašinskom prostoru na prizemlju.
Recirkulacija tople vode je predviđena do najudaljenijih delova mreže, bez “mrtvih tačaka” tj.
tačaka u vodovodnom sistemu gde se voda skuplja-hladi i ne cirkuliše.
Recirkulaciona pumpa je dimenzionisana i obračunata u mašinskom delu projekta. Ovim projektom
je obrađeno dimenzionisanje razvodne mreže tople vode sa recirkulacijom, dok su povezivanja u
podstanici, akomulacioni rezervoar, cirkulaciona pumpa, izmenjivac toplote i ostala pripadajuća im
oprema obrađeni u mašinskom projektu.
Kod montaže cevi se mora strogo voditi računa o termičkoj dilataciji cevovoda. Za cevi koje će se
nalaziti u zidu ispod maltera ostaviti u blizini izmene pravca ( kolena, T-elementi) šupljine koje se
ispunjavaju materijalom koji se lako sabija (npr. stiropor) pre nego se obavi malterisanje.
U prilogu projekta dati su minimalni razmaci oslonaca (u zavisnosti od spoljnjeg prečnika cevi) za
slobodno vođenje cevi. Fiksne oslonce treba ugraditi prema šemi a klizne prema minimalnom
razmaku oslonaca.
RAZMAK IZMEĐU TAČAKA ČVRŠĆIVANJA
r
b
DN spoljni
(mm)
1
2
3
4
5

63
50
40
32
25

D unutr
(mm)
40
32
27
21
17

L
( cm )
145
130
110
90
80

Oslonce za optočni-recirkulacioni vod izvesti kao i za vod tople vode. Razmak između cevi tople
vode i optočnog voda treba da bude veći od dilatacije cevi.
Na prolazu cevi kroz zid, ugraditi zastitnu pvc cev odgovarajuceg prečnika koji ce omoguciti
dilatiranje.
Isto tako je važno da malter bude svuda u kontaktu sa cevima izbegavajući šupljine uz cevi kako bi
se obezbedila ravnomernost pritiska na cevima.
Razvodna mreža
Armatura, cevi, spojni i zaptivni materijali koji su planirani za ugradnju omogućavaju termičku
dezinfekciju cevovoda kao osnovnu prevenciju od legionele. Maksimalni radni pritisak u mreži ne
prelazi 4,0 bara.
Osnovni razvod sanitarne mreže
Razvodna mreža je projektovana tako da se pojedini delovi Wellness centra po potrebi mogu
isključiti radi održavanja ili popravke. Sve sektorske zatvarače potrebno je vidno obeležiti. Cevni
razvod montirati u blagom usponu prema točećem mestu.
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Predviđene su vodovodne cevi PP-R(80) cev PN10, ili cevi ekvivalentnog kvaliteta drugog
renomiranog proizvođača. Odabrane cevi ne mogu imati manji linearni koeficijent toplotnog
istezanja od 0.035 mm/mK (istezanje po dužini je približno kao kod metalnih cevi), tako da se
dilatiranje cevovoda svede na minimum. U zavisnosti od mesta ugrađivanja obratiti pažnju na
toplotnu dilataciju cevovoda primenom čvrstih i kliznih oslonaca - obujmica za prićvršćenje cevi.
Ankerovanje cevi- Čvrste tačke-obujmice svojim rasporedom dele cevovod na delove čime se
izbegavaju nekontrolisana pomicanja. Kod vertikala obavezno postaviti čvrstu tačku kod granjanjapriključaka. Klizne tačke-moraju omogućiti pokrete cevi u aksijalnom pravcu bez naprezanja i
oštećenja.
Raspored čvrstih i kliznih tačaka uskladiti sa preporukom i uz tehničku podršku proizvođača
izabranih cevi. Predvideti montažu sa prednaprezanjem u kom slučaju ce montirani cevovod biti
estetski besprekoran, budući da je pomicanje zbog istezanja jedva vidljivo.
TOPLOTNA IZOLACIJA CEVI
Celokupna mreža je termički zaštićena odgovarajućom izolacijom prilagođenom prečniku i nameni
cevi. Cevi tople i hladne vode koje se ugrađuju u zid uviti u filc traku ili sunđerastu navlaku. Ostali
deo mreže koji se vodi vidno ili u kanalima prema priloženim tabelama u kojima su orijentacione
vrednosti debljine izolacije.
način ugradnje HLADNA
voda

debljina
izolacije
nezagrejanom
4 mm

cevi
u
prostoru
cevi u zagrejanom prostoru
cevi u kanalu bez tople
vode
cevi u kanalu sa toplom
vodom
cevi u betonskoj ploči

9 mm
4 mm
13 mm
4 mm

Cevi za hladnu vodu moraju biti zaštićene od orošavanja i grejanja prema DIN1988 deo 2.
Minimalne debljine izolacije kod toplotnog koeficijenta λ=0.035 W/(mk) prikazane su u tabeli.
precnik cevi TOPLA voda
D 16 mm-25mm
D 32 mm-40mm
D 50mm
D 63mm
D 75mm

debljina
izolacije
18 mm
26 mm
35 mm
39 mm
48 mm

Cevi za toplu vodu moraju biti zaštićene radi štednje energije. Minimalne debljine izolacije kod
toplotnog koeficijenta λ=0.035 W/(mk) prikazane su u tabeli.
Unutrašnja protivpožarna mreža je projektovana prema vazećem Pravilniku o tehničkim
normativima za unutrasnju hidrantsku mrezu za gašenje požara („Službeni glasnik RS“ br. 3/2018).
Za predmetni objekat predviđena je mreža za istovremeni rad 2 (dva) zidna hidranta, kapaciteta 2.50
l/s, što je ukupna količina vode od 5.00 l/s.
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Kako bi se obezbedila pouzdanost u snabdevanju vodom kao i propisani pritisci na izlivnim
mestima, predviđen je uređaji za povećanje pritiska za unutrašnju hidrantsku mrežu koji je smešten
u suterenu objekta.
Tipski hidrantski ormani raspoređeni su na svim etažama. Smešteni su tako da ne ometaju
komunikaciju, a svojim položajem mogu da pokrivaju prostor koji štite. Snabdeveni su požarnim
crevom Ø52 mm, dužine 15 m od sintetičkog vlakna i mlaznicom Ø12 mm. Montažu hidranta
izvršiti prema uputstvu proizvodjača.
Razvod mreže, kao i raspored hidranata prikazani su u planovima etaža i šemi hidrantske mreže.
Predviđene su čelične pocinkovane cevi, vođene i montirane tako da se maksimalno zaštite od
mehaničkog oštećenja.
Suva hidrantska mreža
Spoljni priključak za vatrogasno vozilo na cevovod za suvu hidrantsku mrežu montirati u fasadnom
zidu kod ulaznih vrata, na visinu min 60 cm od nivoa nivelete trotoara. Priključak mora biti u
limenom ormanu sa bravom koja se otvara samo sa kljućem namenjenim za otvaranje hidrantskih
ventila. Priključak za vatrogasno vozilo mora imati priključni ventil ali bez zapornog elementa.
Priključak na fasadi treba da je najniže mesto u sistemu mreže što mu omogućava automatsko
pražnjenje.
Cevovod za suvu hidrantsku mrežu montirati vidljivo od priključka do krova objekta sa propusnim
ventilom i vatrogasnom spojkom raspoređenim na svim etažama. Vazdušni ventil sa dve kugle
(usisno-odzračni) koji omogućava evakuaciju vazduha pri punjenju i ubacivanje vazduha pri
praznjenju cevovoda montirati na najvišem mestu u mreži.
Predviđene su čelične pocinkovane cevi, vođene i montirane tako da se maksimalno zaštite od
mehaničkog oštećenja.
Spoljni priključak za vatrogasno vozilo mora biti jasno i uočljivo označeni takstom ”MOŽE
UPOTREBLJAVATI SAMO VATROGASNA JEDINICA”.
Kontrolu mreže na vodonepropusnost uraditi sa vazdusnim pritiskom koji ne sme biti veći od 1.50
bara. Ako se mreža duže vremena ne koristi, kontrolu uraditi svake 2 godine.
Sanitarni uređaji
Predviđeni su sanitarni uređaji sa odgovarajućom armaturom i pratećim priborom uključujući i
osobe sa invaliditetom.
FEKALNA KANALIZACIJA
Sve otpadne vode iz objekta skupljaju se u glavni kanalizacioni razvod u objektu i najkraćim putem
se izvode u spoljnu kanalizaciju. Novoprojektovana kanalizacija se priključuje na spolji razvod
unutar kompleksa Wellness centra.
Celokupan kanalizacioni razvod predviđen je od PVC cevi odgovarajućeg prečnika i pada.
Za prikupljanje potencijalne otpadne vode iz suterena predviđena je ugradnja muljnih pumpi kojom
se voda prebacuje do najbliže kanalizacione mreže.
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
Atmosferske vode sa ravnog krova objekta skuplju se preko slivnika dn110mm i najkraćim putem
se izvode u spoljnu atmosfersku kanalizaciju.
Celokupan kanalizacioni razvod predviđen je od PVC cevi odgovarajućeg prečnika i pada.
BAZENSKA TEHNIKA
Upravljanje vodom
Sva tri bazena se prave sa posebnim sopstvenim obrtačem vode, čiji delovi su hidraulika bazena
(uvod i razdeo filtrirane vode, oduzimanje vode, pražnjenje), čišćenje vode peščanim filterom,
automatski pogon vodohemije (merenje, regulisanje, doziranje hemikalija), rezervoari
ujednačavanja.
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Potpuna tehnoligija upravljanja vodom sastoji se od dva dela. Prva je filtracija a druga dezinfekcija.
Filtracija se radi uobičajenim, zatvorenim, peščanim filterom pod pritiskom, a dezinfekcija je
predviđena natrijumhipokloridom. Dezinfekcija obrtane vode se radi automatski prema podešenim
parametrima, u potpuno zatvorenom sistemu.
Gornji odvod iz bazena – voda iz korita oko bazena - gravitaciono teče u ujednačivač, odakle
pumpa potiskuje preko postrojenja filtera – jednostrujno - (od gore prema dole) nazad u bazen.
Zahvaljujući prinudnom prestrujavanju vode preko plastičnih rezervoara velike čvrstoće koji su
napunjeni frakcionisanim finim peskom, radikalno se smanjuje sadržaj lebdećih materijala, s tim
uvelikoj meri smanjujemo sadržaj zagađenih materijala u obrtnoj vodi.
Sistem armatura, montiran u potisnu granu pumpe na deonici ispred filtera, obezbeđuje odvijanje
potrebnih tehnoloških procesa prema sledećim:
 filtracija: prevod vode bazena preko peščanog filtera, zatim vraćanje u bazen
 povratno ispiranje: ispiranje zaprljanog peska bazenskom vodom. Ta voda se ispušta u
kanalizaciju
 filtracija posle ispiranja: takozvani predfiltrat se vodi takođe u kanalizaciju.
 pražnjenje bazena: pražnjenje bazena pumpom, obilazeći peščani filter.
 cirkulacija: cirkulacija vode bazena bez filtracije.
Armaturna jedinica je automatskog pogona, što znači da tehnologijom željene, gore navedene
procese vremenski prekidač upravlja i drži u pogon. Leptirventile pneumatski sistem drži u pogonu.
U normalnom pogonu filtrirana voda sa peščanog filtera se vodi nazad u bazen preko duvaljki
postavljenih na dnu bazena.
Za merenje intenziteta nazad cirkulirane vode koristi se merač strujanja sa pitot crevom.
Za otklanjanje lebdećih i koloidnih nečistoća vode, zatim za otklanjanje mikroorganizama
umnožavanih u vodi, pre filtracije treba dodavati sredstvo za bistrenje.
Izfiltrirane nečistoće posle izvesnog pogonskog vremena, začepe filter, ukaže se potreba za
povratno ispiranje. Filter se povratno ispira sa suprotnim pravcem filtracije. Filter je ispunjen
kvarcnim peskom, dnevno treba ispirati bazenskom vodom.
Ta voda se vodi u kanalizaciju. Godišnje se kontroliše kvalitet ispune filtera otvaranjem iste!
Potreba za zamenom peska u filteru je u zavisnosti od opterećenja bazena (po iskustvu 2-5 puta
godišnje).
Kvalitet obrtane vode bakterijološki samo onda odgovara zahtevima, ako doziramo u vodu
dezinfekcioni materijal.
Povratno pranje filtera, takozvano ispiranje radi se van radnog vremena posle dnevnog zatvaranja,
automatski. Vreme ispiranja je odprilike 5-7 minuta. Ispiranje se vrši okretnom pumpom. Ispirana
voda se uvodi u kanalizaciju.
Dezinfekcija
Dezinfekcija obrtane vode se radi automatski prema podešenim vrednostima, u potpuno zatvorenom
sistemu.
Dezinfekcija se može vršiti na klasičan način, doziranjem natrijum hipoklorida, ili bezhlorno
takozvanim na prirodu ne štetnim hemikalijama. Doziranje hemikalija se vrši iza filtera, na deonici
cevovoda ispred uduvavanja.
Izgradnja vodohemije, pumpe dozatora i merni/regulacioni instrumenti su potrebni u oba slučaja.
Bitna razlika postoji međutim u ceni korišćenih hemikalija (troškovi Devan-a su 10-12 puta veći od
troškova hlora, ali zato nema mirisa hlora, ne uzrokuje iritaciju kože itd.)
Dezinfekcija natrijum hipokloridom
Upravljanje se zasniva na stalnom merenju količine iznosa slobodnog hlora cirkulirane vode. Sonde
merno-regulacione jedinice neprekidno mere vrednost pH i Cl.
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Udešavanje pH vrši se doziranjem sone kiseline. Pumpu dozatora hlora i sone kiseline takođe
upravlja merno-regulaciona jedinica.
Dezinfekcija DEVAN – 50 bezhlornim vododezinfekcionim materijalom.
Glavni sastavni deo je hidrogen-peroxid. Određena vrednost minimalne količine doziranja DEVAN
– 50 je min. 50 ml/m3. Optimalan uticaj uništavanja klica ispoljava se pri pH između 7,2 do7,4. Za
podešavanje potrebne vrednosti pH da bi se ispoljavo dezinfekcioni uticaj, korišćena hemikalija je:
sona kiselina.
Doziranje hemikalija se vrši pri stalnom merenju parametara (pH i H2O2) vode bazena.
Merni uređaj kontinualno meri i reguliše koncentraciju agensa DEVAN – 50, H2O2, u vodi bazena i
pH vrednost vode. Mereni i propisani podaci se pojavljuju na LCD monitoru. Podešana vrednost
H2O2 je 30 mg/l, a merena vrednost je odgovarajuća u rasponu od 25-100 mg/l.
I ovaj uređaj je postavljen na jedan panel, koji se montira na zid.
Hemikalije su smeštene u plastične balone, te ih pumpe dozatora odatle vuku.
U filtriranu vodu, pre uvoda u peščani filter, radi povećanja efekta filtracije, dodaje se sredstvo za
flokulaciju (DINAX FLOCK F), u slučaju bilo kog korišćenog dezinfekcionog sredstva.
Održavanje temperature
Zagrevanje bazena i održavanje temperature vrši se termalnom vodom iz sopstvenog bunara,
odnosno njenim toplotnim sadržajem.
Dozirana dodatna voda stiže na temperaturi od 35-38 °C iz pufera iz mašinske kuće.
Odavde se vrši „primer” bočnog hranjenja, uz bazene postavljenog, voda/voda sistemskog
pločastog termoizmenjivača (grejna voda).
Deo cirkulirane filtrirane vode iz bazena provodimo kroz termoizmenjivače. Zagrejanom vodom
upravljaju termomerne sonde. Kontinuirano se meri temperatura bazena, i po potrebi, automatski se
vrši dogrevanje. Potrošena grejna voda zajedno sa prelivnim vodama bazena dovodi se u pufer sa
oznakom II, za korist termopumpi.
Korita za pranje nogu, tuševi pre ulaska u bazen
Na ulazu u bazene postavljena su korita za pranje nogu protočnog sistema, u blizini njih se
postavljaju tuševi. Vodosnabdevanje korita se vrši iz sistema filtracije vode. Tako je obezbeđen
sadržaj dezinfekcionog sredstva, prijatna temperatura, kao i kvalitet.
Tuševi se snabdevaju iz sistema tople vode.
Vodene atrakcije
U dečjim bazenima planirane su takve vodene atrakcije, koja će obezbediti maksimalnu zabavu
najmlađima.
Poimenično:
 jedan mali vodeni tobogan, sa prskalicama (špricajuće duvaljke na početku) (Pumpa: Q =
14 m3/čas, H = 10 m, P = 0,75 kW),
 jedna životinjska figura (delfin, kornjača) opremljena sa ručno upravljanom pumpom,
čime dete pokreće izlivanje vodenog mlaza iz usta figure,
 vodeni jež, jedna plastična providna kugla 50 cm prečnika, koja na oko 40 rupica prska
vodu naizmeničnim intenzitetom i stvara interesantnu formu. (Pumpa: Q = 25 m3/čas, H
= 10 m, P = 1,1 kW),
 pajac, kome se izliva vodeni mlaz različitog intenziteta iz usta (Pumpa: Q = 14 m3/čas, H
= 10 m, P = 0,75 kW),
 na dnu bazena postoji mlaz vode naizmeničnog intenziteta, što pored prizora ima i
masažno dejstvo (Pumpa: Q = 25 m3/čas, H = 15 m, P = 1,5 kW),
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pokretna kofa, koja se promenljivim intenzitetom puni vodom, zatim se napunjen sud
naglo prevrće i izliva svoj sadržaj (odprilike 5-8 lit. vode) (Pumpa: Q = 14 m3/čas, H = 10
m, P = 0,75 kW).
vratni tuš, vodopad, vodena pečurka (Pumpa: Q = 40 m3/h, H = 15 m, P = 3 kW).
Instaliranje, lociranje i izdizanje dečjeg bazena, omogućava i roditeljski nadzor tokom
korišćenja dečjeg bazena.

Bazen sa vodenim atrakcijama pored tradicionalnih đakuzi elemenata nudi i ostale doživljaje.
Poimenično:
 ležeći penušavi krevet, što sa izlaznim vazdušnim mehurićima masira celo telo gosta (Q
= 250 m3/čas, H = 1 - 1,80 m vodene dubine, P = 2 x 4,0 kW),
 masaža tabana, što ispojava svoja dejstva preko izlazećih finih, ali visokointenzivnih
vazdušnih mehurića iz perforiranog lima, postavljen na dnu bazena (Q = 250 m3/čas, H =
1 - 1,80 m vodene dubine, P = 3,0 kW),
 vratni tuševi sa usmerenim vodenim mlazom za masiranje vrata i ramena (Pumpa:
Q=50m3/h, H=14m, P=3,0kW)
 takozvana masažna stanica, koja ispojava dejstvo od noge do sredine leđa, preko
izduvane vode/vazduha iz duvaljki, postavljenih na različitim visinama u bočnim
zidovima.
 hidromasaža na sedećim klupama (Pumpa: Q = 50 m3/čas, H = 14 m, P = 3,0 kW),
 penušava kupka na sedećim klupama (Q = 250 m3/čas, H = 1 - 1,80 m vodene dubine, P
= 3,0 kW),
 pojasni tuševi (Pumpa: Q = 24 m3/čas, H = 14 m, 2,2 kW),
 vodeni mlaz, kombinovana uduvajuća glava ugrađena u dno bazena, koja sa dna bazena
vertikalno potiskuje u vodu smesu vode i vazduha. Ima masažno dejstvo. (Pumpa: Q =
50 m3/čas, H = 14 m, P = 3,0 kW)
 podvodno osvetljenje sa LED lampama promenjive boje.
Sedeći bazen planira se kao „tihi deo”, sa toplijom vodom i umerenijim atrakcijama.
1) vodena masaža tabana, koja ispoljava svoja dejstva preko izlaznog finog, ali
visokointezivnog vodnog strujanja iz perforiranog lima, postavljen na dno bazena
(Pumpa: Q = 50 m3/čas, H = 14 m, P = 3,0 kW)
2) masažeri vrata i leđa (Pumpa: Q = 50 m3/čas, H = 14 m, P = 3,0 kW)
3) masažeri leđa i noge, postavljeni u stranu i dno sedećih klupa (Pumpe: Q = 24 m3/h, H =
14 m, 2 x 2,2 kW)
4) pojasni tuševi (Pumpa: Q = 24 m3/čas, H = 14 m, 2,2 kW)
5) podvodno osvetljenje sa LED lampama promenjive boje,
6) podvodno osvetljenje sa LED lampama promenjive boje.
Takozvani mobilni podizni liftovi pomažu ulazak lica sa invaliditetom u bazen. Zbog skučenosti
prostora, liftovi se dopremaju po potrebi. Dizalicu pokreće akumlator.
Rad bazena
Svaki tehnički-tehnološki parametar (temperatura, pH, sadržaj dezinfekcionog materijala, intenzitet
cirkulacije vode, količina dopunske vode, nivoi vode, mašine u pogonu) se označava i zabeležuje.
Automatizaciju sistema rada pogona upravlja PLC.
Instaliranje mašinske opreme
Jedinice bazenske tehnologije i doživljajnog mašinstva (filteri, izjednavači, pumpe, hemikalizacije,
vazdušni duvači) se instaliraju u mašinskoj prostoriji u suterenu.
Ovde su postavljeni i komandni ormari prekidača, kao i prostorije za hemikalije.
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Za svaku vrstu hemikalija obrazuju se posebne magacinske prostorije sa kiselo/alkalno otpornom
oblogom, prinudnim provetravanjem (sa zamenom vazduha 15 puta tokom sat vremena), sa
umivaonicama, okoispirnim tuševima i prinudnim tuševima.
Baloni hemikalija stoje u tacnama od prosipanog materijala.
Ispod pumpi dozatora postavljaju se tacne zbog sakupljanje vlage.
Ugrađena potreba električne energije doživljajnih elemenata je 45,65 kW, istovremenost je cca. 30
kW.
Ugrađena potreba energije tehnologije je: 21 kW neprekidno.
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
NAPAJANJE OBJEKTA
Napajanje objekta je potrebno izvesti kablovima 4xPP00-A 4x240mm2 iz MBTS- Wellness centar
prema situacionom planu u prilogu i prema elektroenergetskoj saglasnosti nadležne
Elektrodistribucije. Kablovi se polažu u zemljani rov dubine 0,8m i ispod betonskih površina se
uvlače u PVC cevi odgovarajućeg prečnika. Napojni kablovi se štite nožastim osiguračima u
MBTS-Wellness centar. Mesto merenja utroška električne energije se planira u MBTS-Wellness
centar i nije predmet ovog projekta.
RAZVODNI ORMARI I VOĐENJE KABLOVA
Glavni razvodni ormari GRO-1, GRO-2 i GRO-3 i razvodni ormar za wellness bazene su metalni i
slobodnostojećeg tipa. U ormare se smeštaju glavna sklopka i razvodni osigurači. U GRO-3 se
vezuje i kompenzacija reaktivne el. energije u posebnom ormaru RO-K, koji se nalazi pored GRO3. Glavne sklopke u GRO-1, GRO-2 i GRO-3 su snabdevene naponskim okidačem za slučaj nužnog
isključenja celog objekta (požar, elementarna nepogoda it). Tasteri za nužno isključenje se
postavljaju na vratima GRO-1, RO-W, RO-P, RO-R i RO-S, i tako se povezuju, da pritiskom na bilo
koji taster u obketu, isključuju se svi kompakt prekidači, i to: u GRO-1, u GRO-2 i u GRO-3.
Razvodni ormar na prizemlju RO-P, razvodni ormar kod recepcije RO-R, razvodni ormar na spratu
RO-S, razvodni ormar toplotne podtanice RO-TP i razvodni ormar ventilacije RO-V su metalni,
nadgradnog su tipa i šemiraju se prema jednopolnim šemama u prilozima.
Razvodna tabla u bifeu prizemlja RT-BP i razvodna tabla u bifeu na spratu RT-BS su od PVC-a,
ugrađuju se u zid na visini 180cm od poda i šemiraju se prema jednopolnim šemama u prilozima.
Za izradu električne instalacije će se koristiti halogen free kablovi tipa N2XH.
Vođenje kablova od razvodnih ormara do ostalih potrošača u objektu se vrši jednim delom na
pocinkovanim perforiranim nosačima kablova (PNK), plastičnim halogen free rebrastim crevima i
plastičnim halogen free kanalicama raznih dimenzija, koji se montiraju na zidove ili na tavanicu (i
to ispod gipsanih ploča i armstrong plafona), a drugim delom po zidovima i tavanici ispod maltera.
U mašinskoj prostoriji kablovi, koji napajaju sistem grejanja i pumpe za bazene, se postavljaju na
perforirane nosače kablova. Krajevi kablova koji se vezuju za pumpe i ventile, se uvlače u metalna
sapa creva odgovarajućeg preseka, i to zbog mehaničke zaštite.
INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I RASVETE
U parnim i mokrim prostorijama, instalacija se izvodi u vodonepropusnoj OG izvedbi najmanje
mehaničke zaštite IP54.
Potrebno je izvesti električnu instalaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja.
Izbor i raspored svetiljki, visina postavljanja, kao i izbor mehaničke zaštite izvršen je u saglasnosti
sa namenom prostorija, mestom montaže i sa zahtevima investitora.
Za nužno osvetljenje se postavljaju svetiljke u pripravnom spoju sa vlastitim lokalnim izvorom
napajanja (baterija). Ove svetiljke se postavljaju na mesta prema prilogu i napajaju se preko
posebnih izvoda iz razvodnih ormara i tabli.
Instalacioni prekidači se postavljaju na visini od 1,2m od poda.
Priključnice se postavljaju na visini u saglasnosti sa zahtevima investitora. Predviđen je
odgovarajući broj monofaznih i trofaznih priključnica takođe prema zahtevima investitora.
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ZAŠTITA
Zaštitu kablova od kratkog spoja i preopterećenja je potrebno sprovesti pomoću nožastih i
automatskih osigurača odgovarajućih dimenzija i nazivnih struja, koji su smešteni u razvodnim
ormarima i tablama.
Električnu instalaciju je potrebno izvesti u TN-C-S sistemu, te zaštitu od indirektnog napona dodira
sprovesti automatskim isključenjem napajanja uz primenu posebnog zaštitnog voda, tj. zaštitnog
uzemljenja, uz dopunsku upotrebu zaštitnog uređaja diferencijalne struje (ZUDS).
Potrebno je izvršiti izjednačenje potencijala svih metalnih delova drugih instalacija u objektu,
odnosno svakog dela PNK regala i razvodnih ormara, i to provodnikom žuto/zelene boje.
ZAŠTITNO UZEMLJENJE
Kao zaštitno uzemljenje je planirano postavljanje pocinkovane čelične trake FeZn 25x4mm u temelj
objekta tokom betoniranja. Ova pocinkovana traka će imati izvode za glavne razvodne ormare
GRO-1, GRO-2 i GRO-3, izvode za razvodne ormare RO-TP i RO-W, izvode za glavne spusteve i
merne spojeve gromobranske instalacije i pomoćne izvode za slivnike i oluke.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja u čl. 7 propisuje se da
se, tamo gde je zakonom i ostalim propisima definisana obavezna zaštita od atmosferskog
pražnjenja, pri izgradnji novih objekata i rekonstrukciji starih, mora se raditi projekat gromobranske
instalacije. Osnovni zadatak zaštite od atmosferskog pražnjenja projektovane u skladu sa
Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja, SRPS IEC 1024-1 i
SRPS IEC1024-1-1, je da predvidi odgovarajući nivo zaštite ljudi, životinja i imovine od
razarajućih dejstava atmosferskog pražnjenja.
Proračunom je dokazano, da predmetni objekat spada u klasu nivoa zaštite II.
Kriterijume za projektovanje, postavljanje i održavanje zaštitnih mera opisane su u standardima:
1. SRPS EN 62305-3 – koji se odnosi na zaštitne mere za smanjenje materijalnih šteta i
opasnosti za život u objektima,
2. SRPS EN 62305-4 – koji se odnosi na zaštitne mere za smanjenje kvarova električnih i
elektronskih sistema u objektima.
Sistem zaštite od udara groma ima zadatak da prihvati udare groma u objekat, i da struju groma
odvede i razdeli u tlu. Pritom je važno da se spreče termičke, mehaničke ili električne pojave, koje
uzrokuju oštećenja na instalacijama. Instalacije treba zaštiti jer mogu ugroziti ljude opasnim
naponom dodira ili naponom koraka u unutrašnjosti objekata.
Predviđena gromobranska hvataljka štiti objekat koji se nalazi u zoni štićenja ali i okolni
prostor.
Spoljna gromobranska zaštita objekta će se rešiti sa gromobranskom hvataljkom sa uređajem za
rano startovanje tipa PROTART-60, sa vremenom prednjačenja od Δt=60μs, i koja se montira na
jarbol, a koja će biti pričvršćena na najvišem delu krova objekta. Ukupna visina montaže hvataljke
je 14m.
Gromobranske hvataljke PROTART zadržavaju svoje karakteristike tokom niza godina pošto je
njihov sistem trajan i ne može se menjati. Stoga nisu potrebna nikakva posebna uputstva za dodatno
održavanje ili proveru PROTART gromobrana sa uređajem za rano startovanje. Pošto gromobran ne
sadrži rezervne delove ni elektronske elemente, ovim njihov životni vek nije ograničen. Međutim
proizvođač preporučuje da se izvrši njihova zamena ili kompletna kontrola kod proizvođača posle
30 godina.
Gromobranskom hvataljkom sa uređajem za rano startovanje, treba da nadvisuje najvišu tačku
objekta najmanje za 2m.
Gromobranska hvataljka, će služiti kao prihvatni sistem gromobranske instalacije. Spusni provodnik
do krova će biti metalni jarbol, a od krova do mernih spojeva se postavlja FeZn traka 20x3mm.
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Predviđa se dva merna spoja. Za uzemljivački sistem gromobranske instalacije će se služiti temeljni
uzemljivač objekta.
Nakon završetka radova vrednost otpora uzemljenja potrebno je proveriti merenjem i o tome treba
pribaviti zvaničan izveštaj.
Za vreme nevremena, pri porastu električnog polja u prostoru hvataljke sa uređajem za rano
startovanje, može se na ovom uređaju javiti visoki napon. Iz tog razloga na ovim hvataljkama mora
se postaviti natpisna pločica "Opasno-visoki napon".
Radi efikasne gromobranske zaštite, koja treba da sastoji od spoljne i unutrašnje zaštite, predviđa se
ugradnja katodnih odvodnika prenapona u glavne razvodne ormare na ulazima u objekat, radi
zaštite uređaja unutar objekta.
Pored toga, kao osnovna mera unutrašnje gromobranske zaštite, obavezno treba izvesti izjednačenje
potencijala unutar objekta. To znači da svi metalni delovi moraju biti povezani, putem šine za
izjednačenje potencijala, sa uzemljenjem objekta, i mora postojati međusobna poveznost između
njih. Metalne delovi i metalne mase povezuju se direktno sa zemljom, dok metalni delovi, koji su
pod naponom, putem katodnog odvodnika struje groma odn. prenapona, i to u svemu po
standardima SRPS EN 62305.
IZBOR ELEKTRIČNE OPREME
Električna oprema je odabrana prema:
- nameni i tipu sistema napajanja električnom energijom;
- spoljašnjem uticaju;
- električnom proračunu.
Predviđena elektroenergetska instalacija se napaja sa izvora napajanja karakteristika 3x400/230V,
50Hz, sistem je TN-C-S.
Klasifikacija spoljašnjih uticaja data je standardom SRPS HD 60364-5-51, tj. sa tri opšte kategorije
uticaja:
Klasifikacija uticaja okoline:
 temperatura AA4
 nadmorska visina AC1
 prisustvo vode AD8
 prisustvo stranih čvrstih tela AE1
 prisustvo korozivnih i prljavih materijala AF1
 mehanička naprezanja - udari AG1
 mehanička naprezanja - vibracije AH1
 prisustvo flore i gljivaca AK1
 prisustvo faune AL1
 elektromagnetski uticaji AM1
 sunčevo zračenje AN1
 seizmički efekti AP1
 munje AQ1.
Klasifikacija upotrebe:
 osposobljenost lica BA1
 električna otpornost ljudskog tela BB3
 dodir lica sa potencijalom zemlje BC3
 mogućnost evakuacije u slučaju hitnosti BD3
 priroda materijala za obradu ili skladištenje BE1
 Klasifikacija konstrukcije zgrade:
Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 21/229

 sastav materijala CA1
 struktura zgrade CB1
SIGNALNE INSTALACIJE
Sigurnosni sistemi
Sistem detekcije i signalizacije požara
U predmetnom objektu predviđeno je montiranje analogne, inteligentne protivpožarne centrale sa
povratnom spregom. U spregama se montiraju analogni, inteligentni, optički, kombinovani toplotni
senzori i senzori brzine kretanja toplote, odnosno na putevima spasavanja adresabilni ručni javljači
požara. Protivpožarna centrala se montira na recepciji.
Sistem detekcije i signalizacije požara obezbeđuje kombinovanu zaštitu života i imovine.
Sistem obezbeđuje punu zaštitu.
Nadzor nad sistemom detekcije i signalizacije požara je daljinski, odnosno u toku dana lokalni.
Na putevima spasavanja se montiraju adresabilni ručni javljači požara. Ručne javljače je potrebno
montirati na visini od 1,2 – 1,4m od poda.
Planirane zvučne javljače, kombinovane zvučne-optičke javljače je potrebno montirati u zavisnosti
od uslova čujnosti i vidljivosti.
U slučaju prekida provodnika, odnosno kratkog spoja, ugrađene jedinice odvajanja (izolatori)
obezbeđuju sigurno funkcionisanje petlje.
Očekivana upravljanja:
- isključenje sistema ventilacione tehnike,
- isključenje osnovnog sistema ozvučenja,
- startovanje evakuacije,
- zatvaranje vrata za zaštitu od dima i od požara, koja su otvorena u redovnom stanju,
- otvaranje vrata koja imaju terminal kontrole pristupa,
- otvaranje automatskih vrata.
Upravljanja treba montirati sa provodnicima, koji izdrže 30 minuta u požaru. Provodnike, koji
izdrže minimalno 30 minuta u požaru, je potrebno fiksirati za zid držačima koji održe svoju
funkciju tokom požara.
Sistem detekcije i signalizacije požara treba da ima dva nezavisna sistema napajanja. U slučaju
kvara i eventualnog prekida napajanja (nestanak napona) sekundarni sistem napajanja treba da
obezbedi funkcionisanje sistema najmanje 24 sata, i posle toga još minimalno 30 minuta alarmnog
opterećenja.
Protivprovalni sistem
Centrala protivprovalnog sistema odnosno rukovaoc centralnog sistema se smešta u back office
kancelariji, odnono na recepciji. Sistem je sistema BUS, sa minimalno 4 particije. Sistem mora da
ima automatsku digitalnu signalizaciju prema centrali daljinskog nadzora.
Funkcionalno odvojeni delovi objekta čine samostalnu particiju. Rukovanje tim particijama se vrši
samostalnim alfanumeričkim tastaturama. Planirani senzori su sledeći: Reed senzori otvaranja,
akustični senzori loma stakla, kombinovani infra-radar senzori, senzori zvuka tela, radio i
mehanički javljači napada.
Po zahtevima investitora moguća su sledeća izvedba: zaštita mesta, zaštita prostora, zaštita
zamkom, zaštita lica (zaštita od napada).
Mogućnosti alarmiranja:
lokalni aktivni zvučni-optički alarm, montiran na spoljašnjem zidu (fasadi), alarmiranje daljinskim
nadzorom, putem GSM mreže ili GPRS komunikacije.
Sistem kontrole pristupa
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Integrisani sistem kontrole pristupa ima svoju centralu sa multiplexerima, odnosno po delovima
objekta sa podacima i BUS linijama.
Formiraju se tačke kontrole pristupa kod ulaza, odnosno na granicama pogonskih područja.
Čitači i identifikacione kartice su bezkontaktnog i proximity tipa, i mogu se kombinovati sa kodom,
odnosno drugim sredstvom identifikacije (npr. povez za ruku, itd.) u zavisnosti od zahteva
investitora.
Kod prolaznih tačaka se montiraju obrtni krstovi, za lica sa poteškoćama u kretanju kapije, a na
granicama pogonskih područja električne brave.
Kontrola pristupa gostiju:
U ulaznom holu se montiraju obrtni krstovi, sa mogućnošću otvaranja u slučaju požara. Na
stranicama ormara u svlačionici se postavljaju čitači za otvaranje istih (opcija).
CCTV Sistem (Sistem video nadzora)
Sistem video nadzora ima zadatak osmatranje spoljnih i unutrašnjih ulaznih vrata objekta, okoline i
parkinga. Sistem se sastoji od unutrašnjih i spoljašnjih kamera, mrežnih servera za snimanje,
odnosno računarskih osmatračkih radnih stanica. Sistem video nadzora u principu se može podeliti
na unutrašnje i spoljašnje kamere.
Planira se ugradnja sistema video nadzora sa IP kamerama. (Sistem se može proširiti sa kamerama
za osmatranje ulaza i izlaza parkinga za vozila.)
Mora se obezbediti napajanje kamera i lokalnim stabilizovanom napojnom jedinicom od 12V,
odnosno da se po standardu IEEE 802.3af može rešitit napajanje preko Power over Etherneta.
Serveri za snimanje su industrijske izvedbe, stalno su u pogonu i ne zahtevaju stalni nadzor. Snimci
se registruju na hard disku (HDD) i po potrebi se mogu prema datumu i vremenu, odnosno po
događaju pretražiti i pregledati.
Snimanje događaja se vrši automatski, prema kretanju, odnosno prema spoljašnjem signalu npr.
signal iz sistema kontrole pristupa.
Sistem video nadzora mora da ima funkciju analize slika, na osnovu čega se odmah vrši
obaveštavanje osoblja, i da se taj događaj snimi kao specijalni događaj.
Snima se kretanje koja se vidi na kameri, i to kao živa slika i kao fiksna slika.
Sistem mora da otkrije pomeranje i pokrivanje kamere.
Server za snimanje događaja, zajedno sa ostalim aktivnim elementima sistema se smešta u rack
ormar, čije kućište se fiksira šrafovima.
Server za snimanje mora da bude u stanju da istovremeno radi sledeće: da snimi minimalno 32
kamere od 3 Megapixela sa 30 slika po sekundi, da opslužuje klijent računara, da prikazuje
maksimalni broj kamera i da opslužuje webservera.
Serveru za snimanje, pored osoblja obezbeđenja, mora da imaju i pristup lica koja imaju posebno
ovlašćenje, koja vide server preko LAN sistema, mogu da gledaju živu sliku, da pregledaju snimke,
promenu podešavanja sa jedne površina softwera.
Za dalju obradu snimaka postoji mogućnost pozadinskog snimanja događaja. Promenu podešavanja
sistema, pregled snimaka i pristup podacima mogu da vrši samo lice sa ovlašćenjem. Snimci su
zaštićeni protiv daljih manipulacija (digitalnim znacima).
Planirani sistem video nadzora se integriše u sistem zaštite imovine preko informatičke mreže,
preko kojeg je pristupačan sa bilo kog računara tog sistema.
Mora se obezbediti da kamere imaju bezprekidno napajanje, i to pomoću akumulatora, koji su
dimenzionisani za tu svrhu.
Informatički sistemi
Planira se ugranja strukturnog mrežnog sistema visokog nivoa, sa žičnim i bežičnim aplikacijama,
koji pruža uslugu visokog spektra i podrži elemente marketinga koji donose extra profit.
Strukturna mreža
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Planira se izgradnja mreže računara i telefona u bifeu, kancelariji, blagajni i kod spasilaca.
Kabliranje se vrši kablovima CAT 5e 4 e.p. sa UTP i RJ 45 priključnicama.
Podstanica telefona se smešta u prostoriju back office-a u racj ormar. (opcija)
Spoljašnji priključci (telefon, ISDN, CATV) se uvode u informatičku prostoriju.
Planirani sistem mora da zadovolji sledeće standarde:
ISO/IEC 11801 2nd edition – međunarodni standard;
EN50174-1 Ed 2 – evropski standard;
TIA/EIA-568-B.2 A.10 – američki standard.
Pristup internetu u zajedničkim prostorijama (opcija):
Vrši se pomoću WLAN mreže, koji se samostalno upravlja. WLAN mreži se pristupi pomoću WiFi
prijemnika. Na takav način gosti mogu slobodno da koriste svoj telefon i računar za korišćenje
interneta.
TV-antenski sistem
Pruža se mogućnost postavljanja monitora/displeya u ulaznom holu i u prostorijama za odmaranje
sa priključnicama informatike i TV antene (koax).
Izgradnja primarnih priključaka (CATV, telekomunikacioni) je predmet posebne dokumentacije.
Ostali sistemi
Audio-vizuelna tehnika
Zadatak audio-vizuelne tehnike je da obezbedi muziku u pozadini i da prenosi informaciju u
zajedničke prostorije, koji se vrši sa jednog mesta (spiker). Zvučna centrala ima 4 zone i
preporučeno mesto joj je u back office prostoriji. Planira se akustično optimizovani pojačavački
sistem visokog kvaliteta sa korišćenjem informacionih prikazivača.
Puštanje muzike u pozadini se vrši preko zvučne centrale koji ima CD/DVD/MP3 player i ostale
mogućnosti.
Pre glasa spikera mora se uključiti slobodno konfigurisani glas radi privlačenja pažnje.
U prostorijama gde ima spušteni plafon, zvučnici se ugrađuju u plafon, uzimanjem u obzir vlažnost
te prostorije (zaštita IPX4).
Kod bazena, u predprostorijama bezena, odnosno u spoljašnjim prostorima se primenjuju
vodootporni zvučnici.
Ostvarivanje mogućnosti kretanja, signalizacija alarma u slučaju hitnosti iz saune, odnosno od
osoba sa ograničenom sposobnošću kretanja
Posebnu pažnju posvećujemo osobama sa invaliditetom (vid, sluh, poteškoće u kretanju).
Planirani sistem se sastoji od 2-3 prekidača sa prinudnim povlačenjem za pozivanje, od jedne
signalne lampe - montirana iznad vrata, koja istovremeno daje i zvučni i svetlosni signal, od jednog
tastera za potvrdu, od napojne jedinice i od displeja za prikazivanje. Prilikom pozivanja, prekidači
za pozivanje i taster za potvrdu, daju optički signal, a signalna lampa izvan prostorije, odakle se vrši
pozivanje, daje zvučni i svetlosni signal.
Potvrda poziva se vrši pritiskom na taster za potvrdu
MAŠINSKE INSTALACIJE
Energetski izvori
Za potrebe grejanja objekta WELLNESS centra, kao i za pripremu tople sanitarne vode koristila bi
se toplotna energija iz posebnog energetskog objekta, koji se takođe nalazi na istoj katastarskoj
parceli.
Energetski objekat nije predmet ovog projekta.
Od energetskog objekta do toplotne podstanice u WELLNESS centru toplota energija bi se dovela
putem predizolovanih čeličnih cevi DN100/200 do hidraulične skretnice.
Trasa predizolovanog toplovoda je prikazana u grafičkom delu dokumentacije.
Toplotna podstanica u WELLNESS centru se nalazi u suterenu.
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Primarna cirkulaciona pumpa za dopremanje toplotne energije iz energetskog objekta do hidraulične
skretnice u toplotnoj podstanici bila bi locirana u energetskom objektu.
Instalacije u toplotnoj podstanici
U toplotnoj podstanici, u neposrednoj blizini hidarulične skretnice, nalaze se razdelnik i sabirnik sa
prikljulčcima za:
 grejanje ventilacionih komora
 podno grejanje
 radijatorsko grejanje
 grejanje vode u bazenima
 zagrevanje sanitarne potrošne vode (3 priključka)
U toplotnoj podstanici su locirane cirkulacione pumpe za: podno grejanje i radijatorsko grejanje, za
zagrevanje sanitarne potršne vode, recirkulacione pumpe za sanitarnu vodu i cikulacione pumpe
koje su u funkciji zagrevanja bazenske vode.
Cirkulacione pumpe za grejanje ventilacionih komora su locirane u klima centrali na I spratu
objekta.
U toplotnoj podstanici je lociran i diktri sistem za održavanje pritiska u toplovodnoj instalaciji,
bojleri za pripremu tople sanitarne vode i ekspanzione posude za sanitarnu potrošnu vodu.
Priprema tople potrošne vode
Zagrevanje sanitarne potrošne vode se vrši u tri bojlera (B1, B2 i B3). Bojleri B1 i B2 su zapremine
od po 1000l i služe za snabdevanje toplom vodom tuševe u WELLNESS centru i sanitarnim
prostorima.
Bojler sa oznakom B3 je takođe zapremine 1000l i služi za potrebe restorana i kuhinje. Voda se u
bojlerima zagreva do temperature od +50°C do +55°C.
Za potrebe tuširanja topla voda se putem mešnih termostatskih slavina reguliše na temperaturu od
+38°C.
Razvodne instalacije tople potrošne vode od bojlera do potrošača su deo projekta vodovoda i
kanalizacije.
Instalacije podnog grejanja
Podnim grejanje se vrši grejanje prostora u prizemlju. U objektu je predviđeno šest zidnih ormarića
za instalacije podnog grejanja. U toplotnoj podstanici je predviđen regulacioni krug za instalacije
podnog grejanja. Projektna temperatura vode za podno grejanje je definisana sa tv/tr=43/35°C
Δt=8°K
Dimenzije cevi za podno grejanje su Ø18x2,0mm.
U grafičkom delu dokumentacije su prikazani krugovi podnog grejanja.
Bitno je da se prilikom izrade betonskih košuljica obezbedi dilatacija podnih površina.
Instalacije radijatorskog grejanja
Radijatorskim grejanjem se greju neke prostorije u prizemlju i neki prostori na I spratu.
Temperatura polazne vode za grejanje se vrši u zavisnosti od spoljne temperature.
Većina radijatora je opremljena termostatskim radijatorskim ventilima.
Kao grejna tela usvojeni su člankasti radijatori od livenog aluminijuma. U cilju uštede prostora na
pogodnim mestima bi se ugrađivali radijatori sa većom visinom.
Instalacije za zagrevanje sanitarne potrošne vode
Za svaki bojler je predviđena posebna cirkulaciona pumpa koja toplotnu energiju od razdelnika
dovodi do izmenjivača toplote ugrađenih u bojlerima. Regulacija temperature u bojlerima vrši se
pomoću termostata ugrađenih u bojlere, koji uključuju, odnosno isključuju iz rada cirkulacione
pumpe.
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Bojleri su zapremine od po 1000l i opremljeni su kvalitetnom toplotnom izolacijom i zaštitnim
anodama.
Šema povezivanja bojlera je prikazana u tehnološkoj šemi u grafičkom delu dokumentacije.
Instalacije za zagrevnje vode u bazenima
Za zagrevanje vode u bazenima predviđen je poseban razdelnik /sabirnik sa tri cirkulacione pumpe
(za svaki bazen posebno).
Tačan izbor cirkulacionih pumpi za zagrevanje bazenske vode će se dati posle konačnog izbora
bazenske tehnike, odnosno izbora izmenjivača toplote za zagrevanje bazenske vode.
Instalacije ventilacije prostora bazena V.S 01
Za ventilaciju prostora bazena predviđena je specijalna klima komora dizajnirana u svemu da
zadovolji tražene klima uslove u prostoru bazena i izrađena od materijala koji su otporni na
agresivnu atmosferu koja se javlja u prostoru bazena zbog primene dezinfekcionih sredstava na bazi
hlora.
Ventilaciona komora je opremljena sa filterskim sekcijama, ventilatorima za dovod i odvod
vazduha, rekuperatorom toplote, integrisanom toplotnom pumpom za kvalitetno smanjivanje
sadržaja vlage u vazduhu, kao i automatikom za automatsko vođenje procesa ventilacije.
Kanalski razvod za dovod vazduha bi se uglavnom radio od tzv. tekstilnih kanala sa određenom
perforacijom za ravnomernu distribuciju vazduha u prostoru bazena. Dovod svežeg vazduha bi
uglavnom bio kod prozora i na taj način bi se sprečila pojava kondenzacije na njima.
Kanal za odsis vazduha bi se radio uglavnom od spiro-cevi izrađenih od aluminijumskog lima.
Odsisni kanali bi bili tako locirani da što efikasnije odsisavaju vlažan vazduh koji se stvara iznad
bazenske vode.
U grafičkom delu dokumentacije prikazana je distribucija kanalskog razvoda, a u proračunskom
delu svi bitni parametri koji se kontrolišu.
Ventilacija prostora garderoba V.S 02
Za garderobe i prateće sanitarne prostore predviđena je posebna klima komora sa specijalnim
rotacionim izmenjivačem toplote koji omogućava visok procenat povratka energije, iznad 80%.
I ova ventilaciona komora je opremljena svom nepohodnom automatikom koja omogućava njen
potpuno automatski rad.
U grafičkom delu dokumentacije prikazana je dispozicija ventilacione opreme, koja je smeštena u
klima centrali na I spratu, kao i kanalski razvod ovog sistema.
Ventilacija sanitarnih prostorija V.S 03
Za sanitarne prostorije namenjene zaposlenom osoblju WELLNESS centar predviđen je poseban
sistem odsisne ventilacije.
Ventilacija prostora za čuvanje hemikalija V.S 04
Za prostore u prizemlju 0.48 i 0.49, gde se čuvaju hemikaljije, predviđen je poseban sistem odsisne
ventilacije.
Ventilacija prostora kuhinje V.S 05
Iznad termo-bloka u kuhinji perdviđena je ventilaciona hauba (kuhinjska napa) izrađena od
nerđajućeg lima sa filterskim elementima za masne pare.
Ventilator za odsis masnih para bio bi lociran na krovu iznad prostora kuhinje. Ovaj ventilator je
predviđen da bude tzv. kuhinjski ventilator sa vratima za lako čišćenje ventilatora i elektro-motora
koji se nalazi van struje vazduha. Kapacitet ventilacije se može podešavati putem petostepenog
trafo-regulatora.
Ventilacija toplotne podstanice V.S 06
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Da ne bi dolazilo do kondenzacije na instalacijama i opremi, koja je locirana u toplotnoj podstanici
u suterenu, predviđeni su ventilatori za dovod i odvod vazduha iz prostora toplotne podstanice.
Sistem klimatizacije
Projektom su predviđeni posebni klima uređaji za klimatizaciju prostoa 1.11 na I spratu i prostora
0.24 prostor za usluživanje.
Protiv-požarne klapne na instalacijama ventilacije
Na mestima prolaska kanala za vazduh iz klima centrale na I spratu prema susednim prostorima
predviđene su protiv-požarne klapne.
Na ventilacionom sistemu V.S 01, za ventilaciju prostora bazena, predviđene su tri protivpožarne
klapne i to: jedna klapna na kanalu za dovod vazduha i dve PP klapne na kanalu za odsis vazduha.
Na ventilacionom sistemu V.S 02, za ventilaciju prstora garderoba predviđene su četiri PP klapne,
dve na kanalu za dovod vazduha i dve na kanalu za odsis vazduha.
Sve PP klapne su klase vatrootpornosti od 120min i opremljene su tzv. termo elementom za
temperature vazduha od +72°C, motornim pokretačem za otvaranje PP klapne sa ugrađenom
povratnom oprugom i krajnjim kontaktima za detekciju položaja PP klapne. Signalizaciju položaja
treba izvesti na elektro ormanu za ventilacione sisteme.
Elektro-ormani za sisteme grejanja i ventilacije
Predviđen je poseban elektro-orman za sisteme grejanja i ventilacije koji je lociran u prostoru
toplotne podstanice u suterenu objekta i poseban elektro-orman za sisteme ventilacije koji je
smešten u ventilacionoj centrali na I spratu.
SPOLJAŠNJE UREĐENJE
VODOVOD I KANALIZACIJA
Odlukom Opštine Ada predviđena je izgradnja WELLNESS centra - kompleksa zatvorenih bazena
u okviru sportsko rekreacionog centra „ADICA“ u Adi. Postojeći otvoreni bazeni, okruženi
parkovskim površinama, sa svojim rekreativno-zabavnim i plivačkim bazenima leti privlače veliki
broj gostiju – meštane kao i goste iz okolnih naselja.
U WELLNESS CENTRU predviđeno je korišćenje termalne vode, za rekreativno zabavni sadržaj
preko cele godine, sa kapacitetom u isto vreme do 160 gostiju. U okviru kompleksa sportskorekreacionog centra „ADICA“ izbušena je istražna bušotina i potvrđeno je da ima termalne vode.
Ukoliko se pokaže da je termalna voda i lekovita, unutrašnji sedeći bazen će biti za terapijsko
lečenje. Bazeni će u prvoj fazi raditi u obrtnom sistemu termalne vode, a u kasnijoj etapi, u slučaju
lekovite vode, sedeći bazen će raditi u sistemu punjenja-pražnjenja, uz maksimalno poštovanje
higijenskih zahteva.
Snabdevanje sanitarnom i protivpožarnom vodom predviđeno je iz gradskog vodovoda.
Upotrebljene-otpadne vode, sanitarne i od pranja filtera ispuštaju se u gradsku kanalizaciju a
atmosferske u atmosfersku kanalizaciju u postojeći atmosferski kanal. Kanalizacioni sistem je
predviđen da bude separatni.
VODOVOD
Snabdevanje objekta sanitarnom i protivpožarnom vodom predviđeno je sa gradske vodovodne
mreže, izgradnjom priključnog voda prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća.
Sanitara, hidrantska i termalna voda su razdvojene.
Očekivana dnevna potrošnja sanitarne vode za objekat je: 32,4 m3/dan.
Maksimalna potrošnja sanitarne vode je: Q max.=1,9 l/s ( 114 l/min )
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Snabdevanje objekta sanitarnom i protivpožarnom vodom predviđeno je sa gradske vodovodne
mreže, izgradnjom priključnog voda prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća. Spoljnja
vodovodna mreža od priključka na postojeću i unutar kompleksa do ulaska u objekat WELLNESS
Centra je od PEHD cevi, prečnika DN 110mm za nominalni pritisak od 10 bara.
Za merenje potrošnje sanitarne i hidrantske-protivpožarne vode predviđeni su zasebni vodomeri.
Spoljna protivpožarna hidrantska mreža u kompleksu je projektovana kao prstenasta mreža, sa
jednim prstenom prečnika D110 mm, sa trasama koji su vođene u okviru zelenih površina i delom
ispod saobraćajnica, a koje su usaglašene sa ostalim spoljnim instalacijamana lokaciji.
Na spoljnoj protivpožarnoj hidrantskoj mreži je projektovano 4 spoljnih, nadzemnih, protivpožarnih
hidranata DN80 mm, kapaciteta 5.0 l/s, visine H = 1900 mm, sa lomljivim stubom, kojima se
obezbeđuje efikasno i pouzdano gašenje požara u slučaju njegove pojave u bilo kom delu objekta ili
lokacije.
Projektom je predviđen kombinovani iskop rova. Dubina polaganja vodovodnih cevi je min. 1,00
metara. Dno rova je potrebno ručno isplanirati. Cevi polagati u sloju peska. Pre zatrpavanja rova
potrebno je izvesti geodetsko snimanje položene vodovodne mreže. Nakon snimanja potrebno je
pored i iznad cevi postaviti pesak i nakon toga se može pristupiti zatrpavanju rova zemljom u
slojevima od 20 cm, ispod saobraćajnica zatrpavanje izvesti peskom. Zatrpavanje zemljom vršiti
pažljivo i sa potrebnim nabijanjem. Nakon zatrpavanja rova okolni teren urediti, isplanirati i odneti
višak zemlje. Pre puštanja u upotrebu potrebno je vodovodnu mrežu ispirati i dezinfikovati. Nakon
dezinfikovanja ispitati vodu u cevima.
KANALIZACIJA
Projektom je predviđen separatni tip interne kanalizacione mreže kompleksa i to posebno za:
- sanitarno-fekalne otpadne vode;
- uslovno čiste atmosferske vode;
- zauljene atmosferske vode.
Prikupljanje i odvođenje otpadne vode
Komunalnu i tehnološku otpadnu vodu (nastalu prilikom ispiranja filtera i čišćenja bazenskog
prostora) prikupljamo i odvodimo iz objekta preko gravitacione kanalizacione mreže i upuštamo u
gradsku kanalizaciju, odakle one dalje idu na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV
Ada-Mol.
Dnevna količina komunalne otpadne vode je: 30,8 m3/dan.
Dnevna količina tehnološke otpadne vode od ispiranja filtera je : 38,0 m3/dan.
Projektom je predviđen kombinovani iskop rova. Dno rova je potrebno ručno isplanirati. Cevi
polagati u sloju peska. Pre zatrpavanja rova potrebno je izvesti geodetsko snimanje položene
kanalizacione mreže. Nakon snimanja potrebno je pored i iznad cevi postaviti pesak i nakon toga se
može pristupiti zatrpavanju rova zemljom u slojevima od 20 cm, ispod saobraćajnica zatrpavanje
izvesti peskom. Zatrpavanje zemljom vršiti pažljivo i sa potrebnim nabijanjem. Nakon zatrpavanja
rova okolni teren urediti, isplanirati i odneti višak zemlje.
Na kanalizacionoj mreži izvesti armirano-betonske šahtove kružne osnove, svetlog otvora fi100cm.
Prikupljanje i odvođenje atmosferske vode
Uslovno čiste atmosferske vode sa krovnih površina, čistih betonskih površina, zelenih površina
kao i čiste rashladne vode čiji kvalitet odgovara II klasi voda, prema Uredbi o kategorizaciji
vodotoka i Uredbi o klasifikaciji voda odvode se direktno preko zelenih površina u postojeću
atmosfersku kanalizaciju, odnosno atmosferski kanal u okviru kompleksa.
Zauljene atmosferske vode sa kompleksa: vode sa parkinga, saobraćajnica i od pražnjenja bazena,
koje u sebi sadrže masti, mineralna i druga ulja kao i brzotaložive čestice, nakona tretmana na
objektima za njihovo izdvajanje-uklanjanje (taložnik - separator) ispuštaju se u isti atmosferski
kanali. Stepen prečišćenosti, nakon tretmana, efluent će odgovarati II klasi voda prema Uredbi o
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kategorizaciji vodotoka-recipijenta i Uredbi o klasifikaciji voda i graničnim vrednostima emisije za
otpadne vode propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i
rokovima za njihovo dostizanje.
Zauljene atmosferske vode sa saobraćajnica se prikupljaju kanalima sa rešetkama odakle PVC
cevima se odvode do separatora i taložnika ulja i masti.
Čišćenje objekata za tretman zauljenih atmosferskih voda kao i manipulaciju sa ostatkom iz procesa
prečišćavanja (mulj) vršiće organizacija-preduzeće koje je registrovano i osposobljeno za tu vrstu
radova, da ne bi došlo do zagađenja površinskih i podzemnih voda kao i zemljišta.
PARKINZI, PEŠAČKE STAZE, PRISTUPNI PUTEVI, OGRADA I ZELENE POVRŠINE
U skladu sa Urbanističkim projektom predviđeno je uređenje slobodnih i saobraćajnih površina oko
objekta WELLNESSA. Formiran je parking prostor za korisnike usluga Wellnessa, pešačke
površine ispred i oko projektovanog objekta, pristup ekonomskom delu. Predviđeno je ograđivanje
dela kompleksa gde nema ograde.
Interne saobraćajnice kompleksa se priključuju na postojeću prilaznu saobraćajnicu sportskorekreativnog kompleksa. Interne saobraćajnice su dvosmerne sem saobraćajnica koja su predviđena
za ekonomski-servisni saobraćaj, one su jednosmerne. Saobraćjnice se betoniraju betonom MB30,
debljina sloja 15cm. Betoniranje izvesti na tampon sloju od tucanik debljine 15cm i sloja peska
minimalne debljine 15cm.
Parkinzi i pešačke staze se popločavaju betonskim elementima, betonski elementi se postavlaju u
sloju peska deb. 2cm, ispod peska je predviđen sloj betona debljine 10cm.
Predviđeno je postavljanje betonskih ivičnjaka pored ivice saobraćajnice, oko parking prostora i
pešačkih staza. Ivičnjaci se polažu na betonski jastuk.
Ograda kompleksa je predviđena od montažnog sistema rešetkastih ograda - panela, sa stubovima
na razmaki od 240cm. Stubovi se postavljaju na parapetne grede od betona. U okviru ograde
predviđene su dve kizne kapije i jedan pešački ulaz.
Zelene površine nakon završetka radova urediti, isplanirati formirati travnate površine, formirati
stepenasti zaštitni pojas sa severne strane kompleksa i zasaditi visoko rastinje.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАКА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
Циљ овог пројектног задатка је да дефинише програм и услове израде техничке
документације за израду Пројекта за извођење (ПЗИ) за изградњу WELLNESS CENTRA у
Ади, са локацијом на катастарској парцели број 3343 КО АДА.
Пројекат за извођење (ПЗИ) за изградњу WELLNESS CENTRA урадити на
основу Урбанистичког пројекта АДИЦА, Локацијских услова, Идејног решења, Пројеката за
грађевинску дозволу и Грађевинске дозволе.
Пројекат за извођење (ПЗИ), мора бити усаглашен са свим постојећим и
будућим инфраструктурним објектима.
Поред претходно наведеног, предметни Пројекат за извођење (ПЗИ), радити и
на основу:
Важеће законске регулативе, техничких прописа, норматива и стандарда,
Пројектног задатка инвеститора.
Пројекат за извођење (ПЗИ), основ за извођење радова и потребно је остварити
међусобну сарадњу свих учесника у изради документације.
Пре почетка израде Пројекат за извођење (ПЗИ), потребно је одредити Главног
пројектанта са задатком да руководи израдом техничке документације Пројеката за извођење
(ПЗИ) у целини. Обавеза Главног пројектанта је да са одговорним пројектантима руководиоцима пројекта и одговорним пројектантима одређених области сачини пројектне
задатке по областима, који ће бити верификовани од стране Инвеститора.
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При изради пројекта за извођење (ПЗИ) придржавати се важеће законске
регулативе и важећих стандарда за ову врсту објеката.
Садржај пројеката за извођење треба да је усклађен и да садржи све елементе
прописане Правилником о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" број
72/2018).
Приликом израде ПЗИ водити рачуна да објекат према Уредби о разврставању
објекта, делатнсоти и земљишта у категорије угрожености од пожара ("Службени гласник
РС" број 76/2010) је разврстан у 2. категорију угрожености од пожара "U II.3." категорију.
Пројекат за извођење потребно је да одобри Инвеститор, након тога
финализирати ПЗИ и испоручити у дигитланој - пдф формату, електронски оврен и три
примерка у папирнатој форми.
Саставни део пројекта за извођења је и Главни пројекат заштите од пожара.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЕНТЕРИЈЕРА
Пројектом ентеријера обухватити комплетно опремање WELLNESS CENTRA,
унутрашњих просторија и тераса у приземљу и на спрату, финалну обраду свих подова,
зидова, плафона.
Пројекат радити у две фазе:
Идејно решење: Израђивач треба да изради идејно решење на основу расположивих
података, пројеката и инструкције Инвеститора. Идејно решење одобрава Инвеститор.
Пројекат за извођење: На основу прихваћеног идејног решења потребно је израдити
Пројекат за извођење ентеријера који ће садржати: све основе са распоредом намештаја,
опреме у размеи 1:50, све основе подова и базена са планом поплочавања у размери 1:50,
основе спуштеног палфона у размери 1:50, Пресеке 1:50, Изгледе зидова, 3Д приказ
просторија, описе и шеме унутрашње столарије, ограде, намештаја, унутрашње опреме,
опреме тераса, кровне баште, декоративне елементе, урбани мобилијар, распоред светлећих
тела, технички опис и предмер радова.
Објекат је пројектован за остваривање термалног и породичног рекреативног забавног садржаја, који ради преко целе године, са капацитетом у истовреме до 160 гостију. У
другој фази изградње је предвиђена изградња спољних базена са пливачким излазом из
објекта. тако ће бити у зимском периоду повећан капацитет до 240 особа.
У објекту су предвиђени простори за велнес и одмарање као и просторијепростори за опслуживање гостију пићем и храном. У приземљу и на спрату објекта су
предвиђене по два угоститељска објекта - бара где је предвиђено услуживање пића и
напитака и једноставна топла и хладна јела која се припремају на другом месту.
На приземљу потребно је предвдети:
У улазном делу - ветробрану предвидети витрину за излагање сувенира.
У холу потребно је предвидети рецепцију-инфорамциони пулт, гардеробер, угоститељски
објекат - бар, места за седење. Бар пројектовати тако да се обезбеди услуживање гостију у
холу, у простору базена и на тераси.
У оквиру простора базена предвидети лежајке, у мањој одвојеној просторији за децу
предвидети место за превијање беба а у већем предвидети забавне садржаје за децу.
У свлачионици посетиоца предвидети гардеробне ормаре и кабине за пресвлачење.
У кабини за масажу предвидети потребну опрему.
На спрату потребно је предвдети:
У оквиру простора за одмор, на тераси са јужне стране предвидети лежајке.
Потребно је предвидети угоститељски објекат - бар са местима за седење . Бар пројектовати
тако да се обезбеди услуживање гостију у простору за одмор и на тераси.
На тераси са западне стране предвидети столове и столице за услуживање гостију.
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Пројектом ентеријера предвидети комплетну опрему угоститељских садржаја бара, предвдети комплетно опремање свих просторија за нормално функционисање истих.
Потребно је предвдети сву опрему која је неопходна за функционисање објекта.
Пројекте испоручити у дигитланом облику и у штампаном облику у три
примерка.
У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и
14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о
начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр.
92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт,
складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за
заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У
случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим
стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део
радова за које је лиценца неопходна.
Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о
управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт
отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за
управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине
отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У
супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне
позиције радова.
Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у
техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим
и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:
- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка,
64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–
одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04,
36/09);
- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09
- др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и
88/10);
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15,
и 113/17).
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5) потписивањем ове конкурсне документације, односно понуде, понуђач под
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је при састављању понуде
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, КАДРОВСКОГ И ТЕХНИЧКОГ
КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
Неопходно је да понуђач раполаже са потребним финансијским,пословним, кадровским и
техничким капацитетом, да има тражене сертификате квалитета.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 (три)
обрачунске године (2016, 2017. и 2018) остварио пословни приход у минималном износу
од 900.000.000,00 динара и у претходне 3 обрачунске године (2016,2017,2018) није
пословао са губитком
 Да је понуђач ликвидан тј. да једну годину пре објављивања јавног позива није имао
блокаду рачуна.
Овај услов је обавезан за све учеснике, како за групу понуђача тако и за подизвођаче.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ:
- да је понуђач у периоду од 3 (три) године пре објављивања позива за подношење
понуда (2016,2017,2018 и период у 2019. години до објављивања јавног позива) извршио
услугу израде техничке документације ПРОЈЕКТЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ за следеће објекте:
1) 2 (два) објекта затворених базена, базенских комплекса или објеката у чијем су саставу и
затворени базени на којима је минимална површина водених огледала минималне површине
по 400м2 по објекту. За референтне објекте је услов да су добили употребну дозволу;
2) 2 (два) објекта затворених базена, базенских комплекса или објеката у чијем су саставу и
затворени базени који имају минимално по 2 независна базенска корита За референтне
објекте је услов да су добили употребну дозволу;
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ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:
- Да је понуђач у последње 3 (три) године извело радове на изградњи објеката
високоградње укупне површине 4000м2.
-

Да понуђач поседује сертификате контроле квалитета по стандарду ISO 9001, заштиту
здравља и безбедности запослених OHSAS 18001 (односно ISO 45001), заштиту
животне средине ISO 14001, системи менаџмента енергијом ISO 50001, систем
безбедности информација ISO 27000 за проитводњу опреме за дистрибуцију
електричне
енергије,
пројектовање
и
изградњу
електроенергетских
и
телекомуникационих објеката и постављање електроинсталације и опреме.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
1. Понуђач мора имати ангажоване (по важећем Закону о раду РС) следеће кадрове:
- одговорни пројектант архитектуре – лиценца 300 – 5 извршиоца од којих један који је,
као одговорни пројектант архитектуре, извршио услугу:
 Израде пројекта за извођење архитектуре на основу које је добијена
Употребна дозвола (за већ изведен објекат) или грађевинска дозвола (за
објекат који је пројектован), за 2 (два) објекта затворених базена,
базенских комплекса или објеката у чијем су саставу и затворени базени
на којима је минимална површина водених огледала мибималне
површине по 400м2 по објекту и који имају минимално по 2 независна
базенска корита по објекту;
-

минимално 2 носиоца лиценце 310 или 311 од којих један који је, као одговорни
пројектант, извршио услугу:
 Израде пројекта за извођење, на основу које је добијена
Употребна дозвола (за већ изведен објекат) или грађевинска
дозвола (за објекат који је пројектован), за 1(један) објекат
затворених базена, базенских комплекса или објеката у чијем су
саставу и затворени базени на којима је минимална површина
водених огледала мибималне површине по 400м2 по објекту и
који имају минимално по 2 независна базенска корита по објекту;

-

минимално 1 носилац лиценце 350 који је, као одговорни пројектант, извршио услугу:
 Израде пројекта за извођење, на основу које је добијена
Употребна дозвола (за већ изведен објекат) или грађевинска
дозвола (за објекат који је пројектован), за 1(један) објекат
затворених базена, базенских комплекса или објеката у чијем су
саставу и затворени базени на којима је минимална површина
водених огледала мибималне површине по 400м2 по објекту и
који имају минимално по 2 независна базенска корита по објекту;

-

минимално 1 носилац лиценце 330 који је, као одговорни пројектант, извршио услугу:
 Израде пројекта за извођење, на основу које је добијена
Употребна дозвола (за већ изведен објекат) или грађевинска
дозвола (за објекат који је пројектован), за 1(један) објекат
затворених базена, базенских комплекса или објеката у чијем су
саставу и затворени базени на којима је минимална површина
водених огледала мибималне површине по 400м2 по објекту и
који имају минимално по 2 независна базенска корита по објекту;
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-

-

минимално 1 носилац лиценце 381;
минимално 1 носилац лиценце 313 ili 314;
минимално 1 носилац лиценце 332;
минимално 3 носиоца лиценце 410 или 411, од којих 1 извршиоц има минимум 10
година радног искуства на месту одговорног извођача радова и који је као одговорни
извођач радова стекао минимум 2 (две) референце на изградњи објеката високоградње
са припадајућим затвореним базеном;
минимално 1 носилац лиценце 430 који има минимум 5 година радног искуства на
месту одговорног извођача радова;
минимално 1 носилац лиценце 450 или 451 који има минимум 10 година радног
искуства на месту одговорног извођача радова;
минимално 1 носилац лиценце 453 који има минимум 10 година радног искуства на
месту одговорног извођача радова;

2. Лице за БЗР или ангажовано правно лице које има лиценцу за обављање послова
безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног Министарства за рад Републике
Србије;
3. Понуђач мора имати ангажоване (по важећем Закону о раду РС) следеће кадрове:
- 60 радника на грађевинским радовима (НК, КВ, ССС, ВШС, ВСС)
- 10 радника на машинским радовима (КВ, ССС, ВШС, ВСС)
- 30 радника на електро радовима (КВ, ССС, ВШС, ВСС)
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
Понуђач мора имати на располагању:
- фабрика бетона минималног капацитета 50м3/ч
- миксер за бетон – 5 ком.
- камион од 4-10т – 2 ком.
- камион преко 10т – 3 ком.
- багер или комбинована радна машина – 6 ком.
- компресор – 2 ком.
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из
одговарајућег регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, а то је:
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 Овлашћење – Решење МУП-а за израду Главног пројекта заштите од
пожара у складу са чланом 32. Закона о заштити од пожара (СЛ.гласник
РС бр. 111/09 сам 20/15);
 Овлашћење – Решење МУП-а за Пројектовање посебних система сам
мера заштите од пожара у складу са чланом 38. Закона о заштити од
пожара (СЛ.гласник РС бр. 111/09 сам 20/15) и то за:
- Израду пројеката стабилних система за гашење пожара
- Израду пројеката стабилних система за дојаву пожара
- Пројектовање система за одвођење дима сам топлоте
5) да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда , у
складу са законом.
Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да
приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних
услова из Закона и ове конкурсне документације.
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1. Доказ – Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и
2018);
2. Доказ – Потврда Народне банке Србије – Одсек за принудну наплату
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Доказ за пројектовање:
– Употребна дозвола ( или потврда о пријему документације). Уколико податак о
БРГП референтног објекта и списак пројеката није садржан у неком од напред
наведених доказа, као додатни доказ је неопходно доставити Потврду
инвеститора/наручиоца којом потврђује БРГП објекта и списак пројеката.
Доказ за извођење:
– Потврда инвеститора/наручиоца, копија уговора и копија окончаних оверених
ситуација (прва и последња страна - рекапитулација).
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора које треба да садрже:
- назив и адреса наручиоца
- назив и адреса понуђача
- облик наступања за послове за које се издаје Потврда
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном
року (уколико су послови завршени)
- врста радова
- вредност изведених или уговорених послова
- број и датум уговора
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
- подаци о контакт лицу ради евентуалне провере веродостојности података.
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- Уговори за све реализоване послове или активне послове по горе наведеном основу.
Уколико су уговори анексирани, неопходно је доставити све анексе тих уговора.

-

Доказ:
Фотокопија важећих сертификата.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ за тачку 1: копије лиценци, копије потврда ИКС да су тражени инжењери – носиоци
личних лиценци и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета,
копије М обрасца
Докази о стручности кадрова носиоца лиценце 410 или 411: потврда инвеститора/наручиоца.
За одговорног пројектанта архитектуре:
- За пројекат архитектуре (или главни АГ пројекат) доставити Решење о грађевинској
дозволи (потврда о пријему документације) или решење о одобрењу извођења радова.
Уколико сви тражени подаци нису садржани у неком од претходно наведених доказа,
као додатни доказ неопходно је доставити потврду инвеститора/наручиоца.
Уколико је лице ангажовано уговором (о делу, допунском раду, привременим и повременим
пословима и сл.), понуђач је обавезан да достави фотокопије важећих уговора као и
фотокопије М-УН образаца – пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде.
Доказ за тачку 2: Фотокопија уговора о радном ангажовању и М обрасца, као и фотокопија
уверења за обављање послова безбедности и здравља на раду издата од стране надлежног
Министарства рада Републике Србије.
Уколико понуђач ангажује правно лице потребно је доставити Уговор о ангажовању и
лиценцу правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду.
Доказ за тачку 3: копије М обрасца.
Уколико је лице ангажовано уговором (о делу, допунском раду, привременим и повременим
пословима и сл.), понуђач је обавезан да достави фотокопије важећих уговора као и
фотокопије М-УН образаца – пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде.
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Доказ: Фотокопија пописне листе основних средстава од 31.12.2018. године, картица
основног средства, уговор о лизингу или уговор о закупу. За сва возила која подлежу
обавезној регистрацији доставити фотокопије важећих очитаних саобраћајних дозвола као и
полисе обавезног осигурања.
Уколико понуђач технички капацитет доказује уговорима о закупу мора доставити и
фотокопију пописне листе закуподавца.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА
Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом
или материјалом, то је разлог пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај
производ или материјал.
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Произвођач, који је на овај начин, наведен у техничким условима неће се сматрати
номинованим произвођачем.
Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под
условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.
Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака,
патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или
одговарајуће“.
Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у поглављу Листа произвођача,
понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем:
1) Техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у листи
произвођача. На сваком техничком листу понуђач мора уписати
редни број позиције на коју се доказ односи.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног
добра производа или материјала, не одговара захтевима
наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда
понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3.
став 1. тачка 32) ЗЈН.
Образац Листа произвођача чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу
радова. Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Листи произвођача.
У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним
моделима и произвођачима у поглављу Листа произвођача, понуђач је дужан да
прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак
производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на
сагласност стручном надзору и наручиоцу.
Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и
произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и
наручиоца, мора бити еквивалентна и одговарати техничким карактеристикама
претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
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ПОМОЋНА ТАБЕЛА ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Ред
бр.

НАЗИВ ОПРЕМЕ

1

фабрика бетона минималног
капацитета 50м3/ч

2

миксер за бетон – 5 ком.

3

камион од 4-10т – 2 ком

4
5
6

КОЛИЧИНА

НАПОМЕНА
(инвентарски број)

камион преко 10т – 3 ком.
багер или комбинована радна
машина – 6 ком.
компресор – 2 ком.

Обавезно попунити и приложити понуди.
Уз табелу се достављају наведени докази.
По потреби образац се може копирати.
Место и датум:

М.П.

Подносилац понуде
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ПОМОЋНА ТАБЕЛА ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Ред
бр.

Име и презиме

Стручна
спрема

Радно место

Број
лиценце

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Обавезно попунити и приложити понуди.
Уз табелу се достављају наведени докази.
По потреби образац се може копирати.

Место и датум:

М.П.

Подносилац понуде
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ОБРАЗАЦ БР.1
ПОШИЉАЛАЦ :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ „АДИЦА“ АДА
24430 АДА
ЗМАЈ ЈОВИНА БР.25/Б

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE РАДОВА ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА „WELLNESS” ЦЕНТРА Бр. 209/2019

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-

Напомена: Образац бр.1 је пожељно налепити на коверту понуде.
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ОБРАЗАЦ БР.2
ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у
претходном периоду од три године, реализовао или учествовао у реализацији уговора, чија
листа је наведена у следећој табели:

Р.Б

Број, датум и назив
уговора

Година
завршетка
реализације
уговора

Наручилац

Кратак опис изведених
радова

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити потврде чији је образац садржан у делу VIПотврда о реализацији раније закључених уговора.
У случају потребе копирати образац.
Потпис овлашћеног лица:
_____________________
М.П
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ОБРАЗАЦ БР.3
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача)
за потребе наручиоца___________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:
9. __________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
______________________________, (навести врсту радова), у вредности од
_________________________________ динара без ПДВ-а, а на
основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум завршетка радова:____________
Навести у ком облику је изводио радове: ______________/извођач, подизвођач, члан групе/
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова- Изградња објекта
„WELLNESS” Центра, бр.209/2019, и за друге сврхе се не може употребити.
Контакт лице наручиоца: ________________, телефон: _____________.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
МП
Напомена: Свака злоупотреба и одаци у овој потврди могу произвести материјалну и
кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
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ОБРАЗАЦ БР.4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује
да ће, уколико у поступку јавне набавке радова- Изградња објекта „WELLNESS” Центра,
бр.209/2019, буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу
уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 10 (десет)
дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију
полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и осигурање од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу
за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о
примопредаји радова.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени
представник групе понуђача
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Понуде се подносе у запечаћеној коверти са назнаком “Понуда за јавну набавку број
209/2019- Изградња објекта „WELLNESS” Центра – не отварати” на горе наведену
адресу наручиоца.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу, телефон понуђача и деловодни број
понуде. Понуде се достављају поштом или лично у року од 33 (тридесеттри) дана од дана
објављивања позива на порталу односно до датум достављања из позива за подношење
понуде, најкасније до 12.00 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима пошта која је
стигла код наручиоца до 12.00 часова на дан који је назначен као последњи дан пријема
понуда). Понуде које стигну после назначеног рока, сматраће се неблаговременим и исте ће
неотворено бити враћене понуђачу.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају
Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Овлашћење мора
имати и власник понуђача уколико он присуствује отварању понуда. Број овлашћења и име
представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.
Понуда мора да садржи:











ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ УГОВОРА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ И ТРАЖЕНА ПИСМА О
НАМЕРАМА БАНКЕ
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И
УВИДУ У ПРОЈЕКНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ОБРАЗЦИ БР. 2,3,4.
ЛИСТА ПОНУЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

Ако неки од наведених докумената или обавезних прилога не буде прописано приложен,
понуда ће бити одбијена.
Понуда мора да садржи све потребне елементе дате овим конкурсним материјалом као што
су: образац понуде, изјаве, попуњене све потребне табеле као и све потребне прилоге као
доказе о испуњености потребних услова и слично.
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Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Ј.П.Р. „АДИЦА“ АДА, 24430
АДА, ЗМАЈ ЈОВИНА БР.25/Б, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта „Wellness” Центра, ЈН бр.
209/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта „Wellness” Центра, ЈН бр.
209/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта „Wellness” Центра, ЈН бр.
209/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња објекта „Wellness” Центра,
ЈН бр. 209/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун, на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,
 податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације.
 и друге потребне податке према Закону о јавним набавкама и према закону о
облигационим односима.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 4 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања није критеријум за доделу пондера али мора бити дефинисан у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 i 113/2017)], на основу документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђена извођење радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу je дозвољено да захтева аванс до 30%.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција извођење радова предмета Изградње објекта „Wellness” Центра, не може бити
краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова.
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9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 550 календарских дана рачунајући од дана
увођења извођача (понуђача) у посао.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Према закону ЈН рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда,
али природа предметне понуде изискује дужи рок важења понуде који је минимално 30 дана
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.5. Захтев у погледу обиласка локације
Увид у пројектну документацију, ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих
понуда, Наручилац ће омогућити увид у пројектну документацију и обилазак локације, али
само уз претходну пријаву, која се подноси 2 (два) дана пре намераваног обиласка локације,
на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за
обилазак локације. понуда понуђача који није извршио увид у нaведени и захтевани објекат
Наручиоца и није доставио изјаву о посети локације, биће сматрана неисправном.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца karpi@ada.org.rs или
dusica@ada.org.rs
Увид у пројектну документацију и обилазак локације могуће је извршити најкасније 10
(дессет) дана пре истека рока за предају документације односно до 06.12.2019. године до 13
часова, с тим да понуђач треба лично да дође у просторије Ј.П.Р. „АДИЦА“ АДА, 24430
АДА, ЗМАЈ ЈОВИНА БР.25/Б.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену треба урачунати све законом и природом извођења радова предвидљиве трошкове
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Финансијско обезбеђење
Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске гаранције
предвиђене у конкурсној документацији морају имати следеће карактеристике:
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са
назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, роком важности
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минимум колико и понуда, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и
платива на први позив, у корист Наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets
Authorities- ESMA).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:
 понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју
понуду;
 Понуђач коме је додељен уговор, не потпише уговор у року од 3 дана од када му је
достављен на потписивање;
 Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за повраћај
аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са уговором о
јавној набавци;
 Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу уговорену полису
осигурања са важношћу, за цео период извођења радова који су предмет уговора.
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није
закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за повраћај аванса, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у
року од 10 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај аванса,
са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у
висини од 30% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана
дужи од уговореног рока за извршење уговора.
Писмо о намерама мора имати рок важења најмање као и понуда.
3) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за добро извршење посла, да ће у случају да понуђач добије посао,
најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла, са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на
први позив у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења који је 30
(тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење уговора.
Писмо о намерама мора имати рок важења најмање као и понуда.
4) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају
да понуђач добије посао и закључи уговор, издати банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, на дан примопредаје радова, која ће бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив у висини од 5% од
понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног
гарантног рока.
Сва Писма о намерама морају има рок важења најмање као и понуда.
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Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај аванса – приликом закључења, а најкасније 15 дана од
дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на
приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини
од 30% од укупне вредности уговора, тј. уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења који је
30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење уговора, и гласи у корист
Наручиоца.
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла – приликом закључења, а најкасније 15 дана
од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на
приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 10% од укупне вредности уговора, тј. од уговорене цене без ПДВ-а, са роком
важења који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за извршење уговора, и гласи у
корист Наручиоца.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарских гаранција се мора продужити.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се
обавезује да приликом примопредаје уговорених радова, тј. по извршењу уговора, преда
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска
гаранција за отклањање грешака у гарантном року, издаје се у висини од 5% од укупне
вредности уговора, тј. од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет)
дана дужи од уговореног гарантног рока, и гласи у корист Наручиоца.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли
умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Напомена: Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и
тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само
за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван
круга лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће
бити објављени било приликом отварања пријава било у наставку поступка
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или касније.
2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које
не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно
доступни, као и пословне податке који су интерним актима учесника
означени као поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна
тајна. Понуђач је дужан да сва поверљива документа из достављене
документације означи у десном горњем углу документа црвеним великим
словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора стајати потпис лица које
потписује понуду, односно обрасце из ове конкурсне документације.
3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у
истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим
словима ''ПОВЕРЉИВО''
4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у
оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не
одговара за поверљивост података који нису означени на захтеван начин.
5. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој јавној
набавци.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Ј.П.Р.
„АДИЦА“ АДА, 24430 АДА, ЗМАЈ ЈОВИНА БР.25/Б, Служба за јавне набавке, 24430 Ада,
или путем електронске поште на karpi@ada.org.rs или dusica@ada.org.rs или факсом на број
024/853-342 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 209/2019”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у отвореном поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
Напомена: Дaтa je мoгућнoст зa зaинтeрeсoвaнa лицa, дa приликoм зaхтeвaњa дoдaтних
пojaшњeњa или инфoрмaциja у вeзи сa кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, укaжу нaручиoцу нa
eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у њoj. Oвo je прeдвиђeнo сa циљeм дa сe
нaручиoцу блaгoврeмeнo укaжe нa нeдoстaткe, a у вeзи сa кaсниjoм мoгућнoшћу пoднoшeњa
зaхтeвa зa зaштиту прaвa, кoja je услoвљeнa oвим, прeтхoдним укaзивaњeм нa нeдoстaткe.
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Нaручилац, умeстo дoстaвљaњa oдгoвoрa зaинтeрeсoвaнoм лицу и oбjaвљивaњa инфoрмaциje
o тoмe, дужна дa oдгoвoр oбjaвe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Члан 83 Закона који се односи на списак понуђача са негативним референцама је
брисан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена
(укупна цена)“
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом,
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је навео краћи рок за завршетак радова.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за завршетак
радова, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је навео дужи гарантни период за
изведне радове.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац
изјаве, дат је у поглављу 11 конкурсне документације).
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail
karpi@ada.org.rs или dusica@ada.org.rs , факсом на број 024/853-342 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Зaконом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. Зaкона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора из чл.108. Зaкона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109.
Зaкона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
потпис подносиоца.
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Ада; јавна набавка бр. 404-9/2019-06;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код пословне банке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона о јавним
набавкама и Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке
комисије, објављеном на сајту Републичке комисије.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 148. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Изградња објекта
„Wellness” Центра, ЈН бр. 209/2019
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је
да достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није
заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца. Образац се
може копирати.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________
Место и датум
_____________

М. П.

Понуђач
________________
(потпис овлашћеног лица)

4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Напомене: Образац попуњава и подизвођач/и. За тачност података гарантује
понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача. Образац се може
копирати.
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________________
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : ______________________________________
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________
ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________
ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: _______________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________
Место и датум
_____________

М. П.

Понуђач
________________
(потпис овлашћеног лица)
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5. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде,
понуда ће бити одбијена због битног недостатка.
2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
3. Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана отварања
понуде.

Место и датум
_____________

М. П.

Понуђач
________________
(потпис овлашћеног лица)
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6. ЦЕНА, АВАНС, НАЧИН ПЛАЋАЊА И РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Укупна уговорена вредност услуга и радова који су предмет овог уговора, а
сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ________, износи:
Укупна цена: _____________________динара без ПДВ-а (из укупне збирне
рекапитулације)
словима:_________________________________________________ динара,
односно
Укупна цена: _____________________динара са ПДВ-ом (из укупне збирне
рекапитулације)
словима:_________________________________________________ динара
Цену чине:
1.) Израда ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, у свему према одредбама
Конкурсне документације за јавну набавку број_________:
_____________________________________динара без ПДВ-а
_____________________________________динара са ПДВ-ом
Аванс за израду пројекта за извођење радова износи _______________динара,
односно 30% од понуђене цене за израду пројекта за извођење радова, са ПДВ.
2.) Израда ПРОЈЕКТА ЕНТЕРИЈЕРА, , у свему према одредбама
Конкурсне документације за јавну набавку број_________:
_____________________________________динара без ПДВ-а
_____________________________________динара са ПДВ-ом
Аванс за израду пројекта ентеријера радова износи _______________динара,
односно 30% од понуђене цене за израду пројекта ентеријера, са ПДВ.
3.) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА сагласно према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф
Грађевинарство шифра делатности 41.20, тачка 1), у НЕТО износу:
______________________________________динара без ПДВ
ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у
(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о
утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања
пореског дужника за порез за додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015)
Аванс за извођење радова из тачке 1. и тачке 2. износи
________________________ динара, односно 30% од понуђене цене за те радове.
У горе дату цену за израду пројекта за извођење радова, за израду пројекта ентеријера и
извођење радова урачуната је и цена за извршење свих припремних радова и послове по
овлашћењу Наручиоца. Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у
име и за рачун Наручиоца.
Понуђена цена у себи садржи: израду пројекта за извођење радова, за израду пројекта
ентеријера и извођење радова у складу са важећим прописима и према захтеву Наручиоца,
вредност материјала и опреме у складу са Вендор листама, радне снаге, механизације,
средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт,
чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала,
грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад
недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних
радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта,
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге
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трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова.
Начин плаћања је детаљно дат у овој Конкурсној документацији и њен је обавезан
елемент.
Рок за израду пројекта за извођење радова износи: _________календарских дана.
Рок за израду пројекта ентеријера износи:_________________ календарских дана.
Рок за извођење радова износи: __________________________ календарских дана.

Место и датум
_____________

М. П.

Понуђач
________________
(потпис овлашћеног лица)

5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ
ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА
1. Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу
износи ______ %, односно динара
2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача је _____________
Напомена: наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности
јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи сваки
поједини подизвођач.
Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за његово
попуњавање.

Место и датум
_____________

М. П.

Понуђач
________________
(потпис овлашћеног лица)
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О В О Р
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Изградња објекта „Wellness” Центра
Закључен дана _____________________ 2019.године између:
1. ЈПР „Адица“ Ада, Змај Јовина 25/Б, Матични бр. 08681350, ПИБ. 100983949
кога заступа директор, Јухас Тибор ( у даљем тексту : Наручилац)
и
2.

ИЗВОЂАЧ

РАДОВА

*_____________________________________________________

из*____________________, улица*______________________________број*__________,
ПИБ*_____________________, матични број*_________________________, текући рачун
бро*________________________ код*______________________________ банке,
(у даљем тексту Извршилац), које заступа директор*_________________________________
са друге стране,
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку бр. 209/2019,
чији је предмет израда пројекта извођења радова, израда пројекта ентеријера и извођење
радова у свему према _________, техничкој спецификацији и Вендор листи.
2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке бр. 209/2019, доставио понуду која
је код наручиоца заведена под бр._______ од ________године;
3.да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке бр.
_____ прихватио понуду Извршиоца.
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Уговорне стране констатују:
Наручилац уступа, а Извршилац се обавезује да изради пројекат извођења радова, пројекат
ентеријера и изведе радове у складу са важећим прописима и захтевима Наручиоца.
Извршилац прихвата да са радном снагом, механизацијом и погонском и другом
енергијом коју сам обезбеђује, изведе радове и изврши све уговорне обавезе у
свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку бр. 209/2019, својој
понуди и овом уговору.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора је Изградња објекта „Wellness”
Центра, у свему у складу са Техничком спецификацијом конкурсне документације
Наручиоца, прихваћеном Понудом Извођача радова бр. ________ од ________ године и
Обрасцем структуре цене, који су саставни део овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да је детаљан опис радова и услуга дати у Обрасцу структуре
цене и прихваћеној Понуди Извршиоца које су саставни део овог уговора и да је Извршилац
дужан исте извести у свему складу са прихваћеном Понудом, Обрасцем структуре цене,
Техничком спецификацијом Наручиоца, пројектно техничком документацијом и одредбама
овог Уговора.
Извршилац се обавезује да предметне радове изведе у свему према датој Понуди, одредбама
овог Уговора, упутствима Стручног надзора, придржавајући се свих законских прописа,
норматива и стандарда који важе за извођење истих.
Извршилац је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у
року од 3 дана од дана пријемa. Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да
одустaје од своје Понуде, а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 4.
Извршилац ће предметне уговорне обавезе и радове извести у свему према овом
уговору, односно Конкурсној документацији за јавну набавку 209/2019, а у
утврђеном року из члана 10. овог уговора, а према законима, прописима, стандардима и
нормативима који уређују уговорене обавезе извршиоца и у складу са правилима струке.
Извршилац је дужан да преда Наручиоцу:
План превентивних мера
Пројекат изведеног објекта
Етажни елаборат
Уговорне стране су сагласне да су обавезе Извршиоца у вези са извођењем радова следеће:


Извођење радова мора бити урађено у складу са важећим Законом о планирању и
изградњи и стандардима и правилима која важе у грађевинарству за ову врсту радова,
техничком документацијом на основу које је исходован акт о извођењу радова,
Законом о заштити животне средине, те морају бити изведени у складу са свим
прописима који се односе на мере безбедности и здравља на раду и за придржавање
свих мера заштите од пожара,



Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим
прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног
руководиоца радова, као и да отвори књигу инспекције.
Обавезан је да одреди одговорног извођача радова и да о томе обавести Наручиоца
одмах након потписивања овог уговора,
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Обавезан је да за извођење радова обезбеди стручну радну снагу,



Обавезан је да води уредно градилишну документацију, (грађевински дневник,
грађевинску књигу) и пријави радове и обезбеди књигу инспекције,
Обавезан је да предузме мере за сигурност грађевине, радова, опреме, материјала,
радника, пролазника, суседних објеката и околине за време од почетка извођења
радова до пријема радова од стране Наручиоца,





Обавезан је да у току извођења радова изврши потребно осигурање постојећих
инсталација које се налазе у објекту и да у случају оштећења истих својом кривицом о
свом трошку изврши правовремено довођење у првобитно стање, као и да омогући
безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно обележи места на којима
кретање није дозвољено,



Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које нанесе на околним
објектима као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извршења радова
који су предмет овог Уговора,
 Обавезан је да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у
свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (“Сл.гласник РС”
број 101/2005), Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или
покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о
заштити на раду при извођењу грађевинских радова (“Сл.гласник РС“ број 53/97),
 Обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилацарадника, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не
испуњава предвиђену динамику;


Обавезан је да обезбеђује околину у случају прекида радова о свом трошку;



Обавезан је да сву евентуалну штету која настане према трећим лицима отклони или
надокнади о свом трошку,



Обавезан је да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони
преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је
користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање,



Обавезан је да благовремено извести Наручиоца о завршетку радова и исте преда
Наручиоцу,



Обавезан је да сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења
уговореног рока кривицом Извођача, а према условима из
ове, техничке
спецификације и одредбама закљученог уговора



Обавезан је да изврши и друге обавезе које проистичу уговора,



Обавезан је да се сагласи да Наручилац умањи потраживање по основу извођења
радова уколико према Извођачу оствари неко своје потраживање што ће се исказати у
окончаној ситуацији (уговорна казна, директна и индиректна штета и сл.),



Обавезан је да пре почетка извођења радова, достави прецизан динамички план
извођења радова, у оквиру уговореног рока,



Обавезан је да достави ревидовани план, односно у случају да стварно напредовање
радова није у складу са достављеним динамичким планом, Наручилац има право да
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захтева од Извођача да достави ревидовани план у оквиру задатог рока, који показује
измене у односу на првобитно достављен динамички план, како би се обезбедио
завршетак радова у уговореном року. Извођач је у обавези да ревидовани динамички
план достави надзорном органу кога именује Наручилац у року који ће бити наведен
у захтеву, на сагласност.


Обавезан је да да организује градилиште на начин којим се обезбеђује приступ
локацији, несметено одвијање саобраћаја и заштита околине за време трајања радова.



Обавезан је да изради елаборат о уређењу градилишта са организацијом извођења
свих предвиђених радова, са привременим прикључцима на инсталације, као и са
предвиђеном заштитом суседних објеката.



Обавезан је да води грађевински дневник и да за све радове достави Наручиоцу
потписану грађевинску књигу на основу које ће се вршити обрачун изведених радова.



Обавезан је да сноси тршкове превоза, смештаја и исхране својих радника, те је
одговоран за осигурање својих радника, сигурност објекта и опреме коју користи.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.
Наручилац је дужан да одмах након потписивања овог уговора, у прописаном
року, пријави почетак извођења радова надлежном органу. Наручилац доставља Извршиоцу
Пројекат у складу са којим ће се, након извршеног пројектног прилагођавања изводити
радови, као и Потврду о пријему документације издату од стране надлежног органа.
Упоредо са напредовањем радова Наручилац је дужан да Извршиоца благовремено
обавештава и парцијално му предаје и евентуалне допуне и/или измене Пројекта, с
тим што такве допуне и/или измене морају бити уручене Извршиоцу најкасније
петнаест (15) дана пре рока дефинисаног Динамичким и/или Оперативним планом
за извођење радова, набавка постројења и/или опреме, на које се такве измене
и/или допуне односе.
Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао на начин описан у члану 10. уговора.
Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем радова следеће:
 Извршиоцу преда градилиште,.
 Наручилац је дужан да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над
извођењем радова,
 Наручилац ће писано обавестити Извршиоца о лицу које ће у његово име вршити стручни
надзор над извођењем радова,
 Да надзорни орган, именован од стране Наручиоца уписом у грађевински дневник уведе
Извршиоца радова у посао по достављању банкарске гаранције банке за добро извршење
посла од стране Извршиоца, а када се стекну услови за увођење, у смислу временских
прилика,
 Налози који су издати од стране Надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви
потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику.

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 62/229

 Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је предузео
надзорни орган или налози који су дати од стране Надзорног органа, морају бити
уписани у грађевински дневник,
 Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова вршити Надзорни
орган који именује Наручилац, након писменог захтева Извршиоца радова када су радови
завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити
Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Уговорне стране су сагласне да је Извршиоц дужан да преко Надзорног органа обавести
Наручиоца о завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за примопредају изведених
радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.
Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, по пријему
обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у
свему према Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему се сачињава записник
о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном
обрачуну који потписује Комисија, састављена од представника Наручиоца, Надзорног
органа и представника Извршиоца.
ЦЕНА
Члан 7.
Укупна уговорена вредност услуга и радова који су предмет овог уговора, а
сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ________, износи:
Укупна цена: _____________________динара без ПДВ-а (из укупне збирне
рекапитулације)
словима:_________________________________________________ динара,
односно
Укупна цена: _____________________динара са ПДВ-ом (из укупне збирне
рекапитулације)
словима:_________________________________________________ динара
Цену чине:
1.) Израда ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, у свему према одредбама
Конкурсне документације за јавну набавку број 209/2019:
_____________________________________динара без ПДВ-а
_____________________________________динара са ПДВ-ом
Аванс за израду пројекта за извођење радова износи _______________динара,
односно 30% од понуђене цене за израду пројекта за извођење радова, са ПДВ.
2.) Израда ПРОЈЕКТА ЕНТЕРИЈЕРА, , у свему према одредбама
Конкурсне документације за јавну набавку број_________:
_____________________________________динара без ПДВ-а
_____________________________________динара са ПДВ-ом
Аванс за израду пројекта ентеријера радова износи _______________динара,
односно 30% од понуђене цене за израду пројекта ентеријера, са ПДВ.
3.) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА сагласно према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф
Грађевинарство шифра делатности 41.20, тачка 1), у НЕТО износу:
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______________________________________динара без ПДВ
ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у
(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о
утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања
пореског дужника за порез за додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015)
Аванс за извођење радова из тачке 3. износи
________________________ динара, односно 30% од понуђене цене за те радове.
У горе дату цену за израду пројекта за извођење радова, за израду пројекта ентеријера и
извођење радова урачуната је и цена за извршење свих припремних радова и послове по
овлашћењу Наручиоца. Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у
име и за рачун Наручиоца.
Понуђена цена у себи садржи: израду пројекта за извођење радова, за израду пројекта
ентеријера и извођење радова у складу са важећим прописима и према захтеву Наручиоца,
вредност материјала и опреме у складу са Вендор листама, радне снаге, механизације,
средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт,
чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала,
грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад
недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних
радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта,
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова.
Извршилац ће евентуалне додатне радове вршити у складу са законом и
Конкурсном документацијом бр 209/2019.
Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана
на основу елемената датих у Конкурсној документацији за јавну набавку
бр. 209/2019.
Извршилац својим потписом овог уговора потврђује је прегледао и проверио
градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве
информације у вези с тим, да је проценио обим радова, прилазе до градилишта,
смештај који ће му бити потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном
енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење
радова, да се упознао са свим околностима која се тичу плаћања такса, пореза и
осталих накнада које су прописане законом и другим прописима, да је извршио
увид у податке из катастра подземних инсталација – синхрон плана (што не
искључује обавезу Извршиоца да благовремено обавести евентуално постојеће
надлежне кориснике/власнике подземних инсталација о времену почетка, месту и
врсти радова које изводи), као и преглед комплетне уговорне документације, тако
да извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове
може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени.
Извршилац је добио све информације које су сваком савесном и искусном
Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других
околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова
који су предмет овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да цена садржи све трошкове које Извршилац има у реализацији
ове јавне набавке, као и све евентуалне додатне трошкове.
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Уговорне стране су сагласне да уколико финансијска средства за реализацију Уговора не буду
обезбеђена у наредним буџетским годинама Уговор престаје да важи, о чему је Наручилац
обавезан да писменим путем обавести Извршиоца и Извршилац нема права на накнаду
штете.
Коначна вредност изведених уговорених радова утврдиће се применом јединичних цена на
стварно изведену количину радова, а све у складу са позитивним законским прописима.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 8.
Сва плаћања ће се вршити у динарима, авансном уплатом од 30% уговорене цене,
привременим и окончаном ситуацијом, привременим и окончаном ситуацијом.
Авансну ситуацију у шест (6) оригинална и истоветна примерка Извршилац
предаје Наручиоцу након потписивања Уговора. Након што Извршилац достави
Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, Наручилац ће извршити преглед и оверу
авансне ситуације/рачуна и у року од десет (10) дана извршити плаћање аванса Извршиоцу.
Један (1) оверен примерак Авансне ситуације Наручилац враћа Извршиоцу путем Надзора, а
један (1) оверен примерак даје Надзору.
Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригинална и истоветна примерка,
Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно
мора да садржи доказ извршених радова. Доказница за изведене радове уговорене, сагласно
Делу 2 Конкурсне документације за јавну набавку бр. 209/2019 је количински процентуално
исказан степен готовости радова специфицираних по позицијама и/или врстама радова у
односу на укупно уговорени износ.
Матрица за утврђивање процентуалног учешћа одређене позиције и/или врсте
радова одређује се као количник вредности те позиције и/или врсте радова и
укупно уговорене вредности радова. На овај начин формирана матрица верификује
се потписима одговорног извођача и надзорног органа.
Производ процентуално исказаног степена готовости одређене позиције и/или
врсте радова и постотка њеног учешћа у Матрици из претходног става овог члана
даје вредност радова изведених по месечним привременим ситуацијама.
У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће
извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу
исте и сва шест (6) примерка доставити Наручиоцу на оверу и плаћање.
Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и
усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и један (1)
оверен примерак вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак
дати Надзору. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама
Наручилац ће извршити у року од тридесет (30) дана од дана овере истих од стране
Надзора.
Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 90% вредности
уговорених радова.
Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6)
оригинална и истоветна примерка, Извршилац доставља Надзору на преглед и
оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова
оверених од стране Извршиоца и Надзора, за позиције и/или групе радова које
обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане
ситуације Надзор ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са
Извршиоцем и оверу исте и сва шест (6) примерка доставити Наручиоцу на
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оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну
корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане ситуације и један (1)
оверен примерак вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак
дати Надзору. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши
плаћање другој Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року од тридесет (30) дана
од дана када је Надзор извршио оверу истих,а под условом да је важећа банкарска гаранција
за отклањање недостатака у гарантном рокује примљен од стране Наручиоца.
АВАНС
Члан 9.
Наручилац ће, пре почетка извођења Радова, а након потписивања Уговора,
уплатити Извршиоцу, бескаматни аванс у динарима у износу од 30% уговорене
цене у складу са чланом 8. овог уговора , односно _______________ РСД.
Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто Извршилац
испостави Авансну ситуацију и Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса
одобрену у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку ___________.
Повраћај примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и
окончану ситуацију, тако што ће се од вредности изведених радова по свакој
ситуацији одбијати постотак уговореног аванса у номиналном износу,односно од
окончане ситуације износ до тада не оправданог аванса, такође у номиналном
износу.
РОК
Члан 10.
Предметне радове Извршилац је обавезан да изврши у року од ____календарских дана
(масимално 550 календарских дана) од увођења у посао Извођача сагласно Конкурсној
документацији за јавну набавку бр. 209/2019.
Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у
посао.
Извођач ће предметне радове изводити сагласно Динамичком плану извођења
радова сачињеном од стране Извођача, усвојеном од стране Наручиоца, а у свему у
складу са чланом 12. Оштих услова – Део 2. Конкурсне документације за јавну
набавку бр. 209/2019 – Услови за уговарање.
Уговорне стране су сагласне да се утврђени рок не може мењати без сагласности Наручиоца.
Уговорне стране су сагласне да ће Извршилац имати право на продужетак рока у следећим
случајевима:
9. због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,
10. више силе и случајевима који се не могу предвидети,
11. било које обуставе радова које нису последице пропуста извођача.
Извршилац ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку претходно
наведених околности, због којих радови могу да касне или да буду прекинути, а најкасније до
истека рока у ставу 1. овог члана.
Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог кашњења или прекида и
захтев за продужење рока извођења радова. Наручилац ће такво кашњење или прекид узети у
обзир приликом евентуалног продужетка рока за извођење радова.
Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да, одмах по пријему захтева за продужење
рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно
образложено мишљење. Наручилац ће обавестити Извођача о донетој одлуци.
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У случају да Надзорни орган утврди да радови могу каснити, Извођач је обавезан да уведе у
рад више радног особља и механизацију, без права на захтевање повећаних трошкова или
посебне накнаде.
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, сагласно члану 115. Закона о
јавним набавкама.
Уколико у току извођења радова, буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од
воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до
прекида у протеку рока за извођење радова.
Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео
захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у
време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно
позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао
застој у роковима.
СТРУЧНИ НАДЗОР
Члан 11.
Стручни надзор над извођењем радова, вршиће лице које именује Наручилац.
Наручилац ће писано обавестити Извођача о лицу које ће у његово име вршити
стручни надзор над извођењем радова.
Налози који су издати од стране надзорног органа, морају бити у писаној форми, као
такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику,
Сви евентуално уочени недостаци који су дати од стране надзорног органа, морају
бити у писаној форми, морају бити уписани у грађевински дневник.
Извршилац је у обавези да прати налоге Надзорног органа којег је именовао
Наручилац и поступити у складу са њима.
Члан 12.
Извршилац се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе писмено
обавести наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.
Извршилац је дужан да уредно води грађевински дневник свакодневно и грађевинску књигу
са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од стране одговорног извођача
радова и оверени од стране надзорног органа, као и да отвори књигу инспекције.
Члан 13.
Извршилац је дужан да спроведе све мере осигурања која се тичу безбедног кретања
трећих лица.
Извршилац је дужан да омогући безбедно и неометано кретање лица и да видно и јасно
обележи места на којима кретање није дозвољено.
Извршилац се обавезује да о свом трошку отклони сву штету коју нанесе Наручиоцу,
као и евентуалну штету која настане за трећа лица у току извођења радова који су предмет
овог Уговора.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Члан 14.
Извршилац је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера
заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу:
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (“Сл.гласник РС” број 101/2005), Уредбе
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о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл.
гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о заштити на раду при извођењу
грађевинских радова (“Сл.гласник РС“ број 53/97),
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом
извођења радова који су предмет овог Уговора.
Члан 15.
Преглед и пријем изведених радова вршиће надзорни орган кога именује Наручилац,
након писменог захтева Извршиоцакада су радови завршени и спремни за преглед, након
чега ће се формирати Комисија која ће сачинити и потписати Записник о примопредаји и
коначном обрачуну изведених радова. Након потписивања наведеног Записника, Извршилац
радова предаје Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 16.
Извршилац се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 10. овог
уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5‰) од
укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну за сваки дан
закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 10% (десет процената) укупне
вредности изведених радова по коначном обрачуну.
Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун,
Извршилац се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 10. овог
уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5 ‰) од
уговорене вредности радова из члана. 7 овог уговора за сваки дан закашњења, с тим
да укупан износ уговорне казне не пређе 10% (десет процената) наведене уговорене
вредности радова.
Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења
Извршиоцу радова, односно, сматра се да је Извршилац радова обавештен да ће се иста
наплатити у наведеним случајевима.
Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је
обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 17.
Извршилац радова је дужан да осигура објекат у изградњи од свих ризика (радови, радници,
опрема и материјал) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију,
са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским
прописима. У оквиру исте полисе Извршилац је дужан да достави осигурање од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 18.
Гарантни период је дефинисан Правилником о садржини и начину вршења
техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о
утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току
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грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката,
(«Сл.гл. РС»,бр. 27/2015 и 29/2016) за изведене радове, а за уграђену опрему према
гарантним листовима произвођача и тече од издавања потврде о завршетку радова.
За опрему за коју Извршилац није у могућности да достави гарантне листове
произвођача опреме, важи гарантни период дефинисан овом конкурсном документацијом /2
године/.
Извршилац - Понуђач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у
року од три дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су
настали због његовог пропуста и неквалитетног рада или материјала.
Ако Извршилац - Понуђач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по
пријему писаног захтева од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у захтеву,
Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко
лице, на терет извођача радова.
Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци Изведених радова, који су
последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених
радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто
Извршилац отклони уочене недостатке.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 19.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за повраћај
примљеног аванса, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на
приговор и платива на први позив, у корист Наручиоца и то у року од 15 дана по
потписивању овог уговора, а пре уплате аванса. Банкарска гаранција за повраћај примљеног
аванса ће важити до момента уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене
ситуације,односно 30 дана дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања
у целости биће враћена Извршиоцу. Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања
аванса, Наручилац ће без права протеста део неоправданог аванса наплатити из Банкарске
гаранције за повраћај примљеног аванса. Наручилац ће без права протеста део
неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за повраћај примљеног
аванса и у другим случајевима сагласно закону.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро извршење
посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива
на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у року од 15 дана од
дана закључења овог уговора и са роком важности који је 30 (тридесет) дужи од уговореног
рока за коначно извршење овог Уговора.
Уговорне стране су сагласне да уколико се за време трајања Уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност наведених банкарских гаранција, Извршилац радова
мора да продужи.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац може уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен Уговором, на начин и под условом како је то уговорено.
Уговорне стране су сагласне да поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
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Уговорне стране су сагласне да Извршилац може поднети гаранцију или писмо о намерама
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets
Authorities- ESMA).
Уговорне стране су сагласне у случају да је за Наручиоца настала штета због неизвршења
или несавесног или неквалитетног извршења, а која превазилази вредност банкарске
гаранције, Наручилац има право да захтева и накнаду штете путем суда.
Уговорне стране су сагласне да у случају да Извршилац не достави банкарску гаранцију у
предвиђеном року, Уговор се не сматра закљученим и Наручилац има право да закључи
уговор са првим следећим најбоље рангираним понуђачем.
Уговорне стране су сагласне да је Извођач дужан да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року пре исплате окончане ситуације, која ће бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року пре исплате окончане ситуације, која ће бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позиви и то у износу од 5%
вредности извршеног посла по окончаном обрачуну без ПДВ-а, а у року од 15 дана од дана
обостраног потписивања Записника о коначном обрачуну изведених радова.
У случају да Извршилац не достави банкарску гаранцију исплата по окончаној ситуацији
неће бити извршена.
Уговорне стране су сагласне да је Извршилац обавезан да достави банкарску гаранцију за
отклањање свих насталих грешака и недостатака у уговореном гарантном року, у висини од
5% вредности од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од
уговореног гарантног рока.
Уговорне стране су сагласне да Наручилац може уновчити банкарску гаранцију у случају да
Извршилац не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року, као и у случају
несавесног или неквалитетног или делимичног извршења или кашњења у отклањању
недостатака у гарантном року.
Уговорне стране су сагласне да поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од 5% од
уговорене цене без ПДВ-а или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уговорне стране су сагласне да уколико Извршилац поднесе гаранцију стране банке, тој
банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
Уговорне стране су сагласне да у случају да је за Наручиоца настала штета због
неотклањања грешака у гарантном року, неизвршења или несавесног и неквалитетног
извршења уговорених радова или уградње материјала који нису из Понуде, а која
превазилази вредност банкарских гаранција, Наручилац има право да захтева и накнаду
штете путем суда.
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Гарантни период почиње да важи од дана примопредаје радова и траје до дана завршетка
гарантног периода.
ГРУПА ПОНУЂАЧА
Члан 20.
Извођач уз своју понуду доставио Наручиоцу доставио Споразум заведен код
водећег члана Групе понуђача Извршиоца под бр. _________ од _________
године, којим се регулише међусобни однос његових чланова (групе), а у вези
извршења обавеза из овог уговора, у свему сагласно Конкурсној документацији за
јавну набавку ___________ и Закону.
Чланови Групе Понуђача су:
1._________________________________________________ (назив и седиште)
2._________________________________________________ (назив и седиште)
3._________________________________________________ (назив и седиште)
4._________________________________________________ (назив и седиште)
5. _________________________________________________ (назив и седиште)
У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је:
да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање групе
понуђача у јавној набавци Наручиоца _______________
_____________________________________ (име и презиме)
да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора,
_____________________________________ (име и презиме)
да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске
гаранције у складу са овим уговором
_____________________________________(назив и седиште члана групе понуђача)
да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати авансну, привремене
и окончану ситуацију
_____________________________________ (назив и седиште члана групе понуђача)
да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем
_____________________________________ (име и презиме)
Да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача
Рачун бр_______________________________ који се води код пословне банке
_______________________________
Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за
извршење свих обавеза преузетих овим уговором.
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове:
Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран
за следеће радове:
Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је
_______________________________________________________ (назив и седиште).
Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац
Група понуђача
ПОДИЗВРШИОЦИ
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Члан 21.
Подизвршиоци су:
1. _______________________________(назив и седиште)
2. _______________________________ (назив и седиште)
3. _______________________________ (назив и седиште)
4. _______________________________ (назив и седиште)
5. _______________________________ (назив и седиште)
6. _______________________________ (назив и седиште)
7. _______________________________ (назив и седиште)
Подизвршилац 1. ___________________________ врши следеће радове, што износи
%___:
Подизвршилац 2. ___________________________ врши следеће радове, што износи
%___:
Подизвршилац 3. ___________________________ врши следеће радове, што износи
%___:
Подизвршилац 4. ___________________________ врши следеће радове, што износи
%___:
Подизвршилац 5. ___________________________ врши следеће радове што износи
%___:
Подизвршилац 6. ___________________________ врши следеће радове, што износи
%___:
Проценат вредности радова који је поверен подизвођачима износи укупно
_______% укупне вредности радова.
Напомена: овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне
набавке Извршилац поверио подизвршиоцима.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 22.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем
покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе или
уступи Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је
Извршилац :
1. одустао од Уговора,
2. без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних обавеза
или задржава њихово напредовање након истека петнаест (15) дана од дана
добијања писаног упозорења Наручиоца;
3. није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 13.
овог уговора;
4. не користи уплаћени аванс у складу са овим уговором;
5. неоправдано касни дуже од петнаест (15) дана на два узастопна међурока
утврђена Динамичким планом, без могућности да надокнади изгубљено
време;
6. пропустио да одстрани материјале са градилишта или да демонтира и
поново монтира опрему, након истека петнаест (15) дана од дана добијања
писаног упозорења Наручиоца;
7. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да
извршава уговрне обавезе у складу са Конкурсном документацијом ______, или стално или
свесно занемарује да извршава своје обавезе;
8. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или
надзорног органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно
извршење уговорних обавеза, односно извођење радова и рок извођења;
9. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора;
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10. пропустио да достави тражене гаранције и/или осигурање, на начин и у
роковима како је то дефинисано овим уговором;
11. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног
органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима,
другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном
документацијом за јавну набавку ________.
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају
споразумно преко својих овлашћених представника.
Члан 24.
За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну
набавку __________, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона
о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је
регулисана материја овог уговора.
Члан 25.
Овај уговор је сачињен у (четири) истоветна и равноправна примерка, од којих
по 2 (два) задржава свака уговорна страна.
За случај спора надлежан је Привредни суд у Суботици, односно стварно надлежни
суд у Суботици.

ЗА НАРУЧИОЦА
__________________

ЗА ИЗВРШИОЦА
__________________

Напомене:
-Модел уговора мора да потпише и овери печатом одговорно лице понуђача.
-Модел уговора мора да буде попуњен подацима назначен (*)од стране понуђача
-Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења
обавеза у отвореном поступку јавне набавке
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8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
A

AG RADOVI

I

PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI, UREĐENJE
GRADILIŠTA

Broj
pozicije

Opis pozicije

Kol.

Jed.
mer.

1

Izrada privremene saobraćajnice od prefabrikovanih
armiranobetonskih ploča položenih na prethodno
pripremljen i izravnan teren

1,00

kompl.

2

Obezbeđenje čuvanja gradilišta u toku 24 sata do
završetka ugovorenih radova.

1,00

komplet

3

Obezbeđenje privremenog vodovoda gradilišta

1,00

kompl.

4

Obezbeđenje privremene električne mreže gradilišta

1,00

kompl.

5

Osvetljenje gradilišta

1,00

kompl.

6

Izrada Elaborata za regulisanje saobraćaja za vreme
izgradnje Wellness centra, sa postavljanjem potrebne
saobraćajne signalizacije.

1,00

kom

7

Izrada I postavljanje gradilišne table u skaldu sa
Pravilnikom izgledu, sadržaju I mestu postavljanja
gradilišne table.

1,00

kom

8

Troškovi postavljanja mobilnog WC-a sa prevozom,
nedeljnim
čišćenjem-održavanjem,
najamnim
troškovima Mobil WC cena/mesec

2,00

kom

9

Troškovi postavljanja kontenjer kancelarije osnovne
površine 10,01-20,00 m2, najamni troškovi Kontenjer
kancelarije 10,01-20,00 m2 površine, cena/mesec

2,00

kom

10

Privremena ograda, postavljanje mobilne ograde sa
svim elementima mobilne ograde, sa ulaznim
kapijama zajedno, visine 2000mm sa južne I istočne
strane, a na severnoj I zapadnoj strani predvideti
postavljanje ograde I platna sa štampanim izgledima
budućeg objekta, I osnovnim informacijama o
izvođaču I investitoru, visine cca 4,00m.

550,00

m

11

Iskolčenje I obeležavanje objekta. Saobraćajnih
površina sa svim pripadajućim elementma sa izradom
nanosne skele bez geodetskih radova.

1167,00

m²

12

Ugradnja repera I praćenje sleganja terena (6 repera,
4 sekcije)
Ukupno pripremno završni radovi:

1,00

komplet

Jedinačna
cena

Ukupno
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II

OPŠTI POSLOVI
Opis pozicije

Rb
1

2

Opšti poslovi u toku završne faze projekta, izrada
projekta izvedenog stanja
Finalno (detaljno) čišćenje objekata pred primopredaju

Kol.

Jed.
mer.

1

kompl.

1

kompl.

Jed.cen.

Ukupno

Ukupno opšti poslovi:
III ZEMLJANI RADOVI
Rb Opis pozicije

1

2

3

4
5

6

7

8

Nasipanje zemlje I-IV kategorije sa mašinskim
nabijanjem do 95% zbijenosti u radnu jamu ili rov iznad
ili pored objekta u slojevima maksimalne debljine 50cm
sa nabijanjem.
Skidanje sloja humusa sa planiranjem mašinskim
putem, u bilokom zemljištu (predpostavljena debljina
humusa 20cm), sa prevozom do 800m. Humus se
lageruje na gradilištu.
Iskop radne jame na mestima objekata u zemlji bilo
kakve konsistencije, I-IV. razreda, mašinama sa
dodatnim ručnim iskopom. Površina iznad 250,0 m2
bilo koje dubine. Sa prevozom do 800m. Zemlja se
lageruje na gradilištu do ponovne ugradnje.
Vraćanje zemlje u radnu jamu sa nabijanjem na osnovu
propisanog stručnog nalaza meha-nike tla
Nasipanje I nabijanje peska u radnu jamu sa nabijanjem
u slojevima. Stepen zbijenosti 90% (nasipanje unutar
objekta)
Izrada posteljice od šljunka, sa razastiranjem,
transportom i nabijanjem materijala na osnovu
propisanog stručnog nalaza mehanike tla (posteljica
ispod temeljne ploče debljine 20 cm)
Izrada posteljice od drobljenog kamena sa
razastiranjem, transportom i nabijanjem materijala,
stepen zbijenosti 95%, (posteljica ispod bazena debljine
30cm 50MN/m2, ispod ostalih površina 35MN/m2)
Utovar, odvoz I istovar viška zemlje na deponiju,
maksimalna udaljenost 3km.

Kol.

Jed.
mer.

1.291,00

m3

420,00

m3

2.200,00

m3

193,00

m3

1.461,00

m3

288,00

m3

226,00

m3

1.500,00

m3

Jed.cen.

Ukupno

Ukupno zemljani radovi

IV

BRAVARSKI RADOVI

Rb Opis pozicije

1

Izrada čelične noseće konstrukcije u radionici
I montiranje konstrukcije od kvalitetnog materijala
400-500 N/mm2 zatezne čvrstoće, sa površinskom
zaštitom u dva sloja I sa finalnom farbom u dva sloja,
montira se na licu mesta šrafovima, pričvršćivanje na
podkonstrukciju. U cenu uračunati sav rad i materijal
kao i potrebno podupiranje. Obračun po kg

Kol.

Jed.
mer.

9500,00

kg

Jed.cen.

Ukupno

Ukuno bravarski radovi
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V

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

redni Opis pozicije
broj
Izrada tampon betona debljine 5cm na predhodno
pripremljenu podlogu, noseće konstrukcije ručnim
ugrađivanjem, ravnanjem i perdašenjem površine,
1
betonom MB-15 sa obrazovanjem pada na mestima
gde je to potrebno. Cenom obuhvatiti sav rad I
materijal.

Kol.

Jed.
mer.

58,10

m3

2

Izrada stepenika bazena, klupa za sedenje, klupa za
ležanje u lučnoj izvedbi, obrazovanje padova sa
betoniranjem u sloju promenjive debljine zbijanjem
vibratorom od betona MB-35 od III frakcije. Cenom
obuhvatiti sav materijal, rad I oplatu.

45,05

m3

3

Izrada cementne košuljice mašinskom izradom u
debljini sloja 50mm, čvrstoće MB-25 od Mapei
Topcem-a
ili
odgovarajuće
sa
ne
nižim
karakteristikama kveliteta. Cenom obuhvatiti sav rad
I materijal.

247,98

m2

4

Izrada cementnog estriha grejanja (koji sadrži u sebi
podno grejanje) ili cementne košuljice sa dodatkom
aditiva za podno grejanje mašinskom izradom
čvrstoće MB-25 u debljini sloja od 5cm, Mapei
Topcem-om ili sličnim sa ne nižim karakteristikama
kvaliteta.. Cenom obuhvatiti sav rad i materijal.

3.152,00

m2

217,92

m2

6

Izrada arm.betonske podne ploče, kvalitet betona MB
40, u umereno vlažnom prostoru, najveći prečnika
agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja 420-480
mm prema klasifikaciji konzistencije, sa ugradnjom
pomoću betonske pumpe. U cenu uračunati sav rad i
materijal kao i potrebnu oplatu. Obračun po m3

137,00

m3

7

Izrada arm.betonske temeljne ploče, kvalitet betona
MB
40,
u
umereno
vlažnom
prostoru,
vodonepropustnost betona je srednje kategorije gde
prodor vode dozvoljeno max. 35 mm, najveći
prečnika agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja
420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije, sa
ugradnjom pomoću betonske pumpe. U cenu
uračunati sav rad i materijal kao i potrebnu oplatu.
Obračun po m3

719,3

m3

5

Ručna obrada sveže betonske površine sredstvom za
sprečavanje isparavanja, MAPEI Mapecure E
parozatvornim sredstvom na voščanoj bazi ili sličnim
sa ne nižim karakteristikama kvaliteta.

jedinačna
cena

ukupna cena
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8

Izrada arm.betonske temeljne ploče dna bazena,
kvalitet betona MB 40, u vlažnom retko suvom
prostoru, vodonepropustnost betona je srednje
kategorije gde prodor vode dozvoljeno max. 50 mm,
najveći prečnika agregata 16 mm sa prečnikom
rasprostiranja 420-480 mm prema klasifikaciji
konzistencije, sa ugradnjom pomoću betonske pumpe.
U cenu uračunati sav rad i materijal kao i potrebnu
oplatu. Obračun po m3

63,5

m3

9

Izrada arm.betonskih temelja samaca, kvalitet betona
MB 30, u vlažnom retko suvom prostoru, najveći
prečnika agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja
420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije, sa
ugradnjom pomoću betonske pumpe.
U cenu
uračunati sav rad i materijal kao i potrebnu oplatu.
Obračun po m3

25

m3

10

Izrada betona za montažu, kvalitet betona MB 15, u
prostoru gde nema štetnih spoljnih uticaja, najveći
prečnika agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja
420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije. U
cenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m3

142

m3

11

Izrada arm.betonskog zida, kvalitet betona MB 40, u
umereno vlažnom prostoru, najveći prečnika agregata
16 mm sa prečnikom rasprostiranja 420-480 mm
prema klasifikaciji konzistencije, sa ugradnjom
pomoću betonske pumpe i vibratora. U cenu uračunati
sav rad i materijal kao i potrebnu oplatu. Obračun po
m3

81,00

m3

12

Izrada arm.betonskog zida bazena, kvalitet betona
MB 40, u vlažnom retko suvom
prostoru,
vodonepropustnost betona je srednje kategorije gde
prodor vode dozvoljeno max. 50 mm, najveći
prečnika agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja
420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije, sa
ugradnjom pomoću betonske pumpe i vibratora. U
cenu uračunati sav rad i materijal kao i potrebnu
glatku oplatu. Obračun po m3

38,80

m3

13

Izrada arm.betonskog zida, kvalitet betona MB 40, u
vlažnom retko suvom prostoru, vodonepropustnost
betona je srednje kategorije gde prodor vode
dozvoljeno max. 35 mm, umereno zasićenost bez
dodavanja odmrzivača leda vertikalnih površina
izložen kiši i ledu, najveći prečnika agregata 16 mm
sa prečnikom rasprostiranja 420-480 mm prema
klasifikaciji konzistencije, sa ugradnjom pomoću
betonske pumpe i vibratora. U cenu uračunati sav rad
i materijal kao i potrebnu glatku oplatu. Obračun po
m3

223,00

m3
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14

Izrada arm.betonskih stubova kružnog, više i
četvorougaonog poprečnog preseka, kvalitet betona
MB 40, u umereno vlažnom prostoru, najveći
prečnika agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja
420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije, sa
ugradnjom pomoću betonske pumpe i vibratora. U
cenu uračunati sav rad i materijal kao i potrebnu
glatku oplatu. Obračun po m3

92,20

m3

15

Izrada arm.betonske grede, kvalitet betona MB 40, u
umereno vlažnom prostoru, najveći prečnika agregata
16 mm sa prečnikom rasprostiranja 420-480 mm
prema klasifikaciji konzistencije, sa ugradnjom
pomoću betonske pumpe i vibratora. U cenu uračunati
sav rad i materijal kao i potrebnu glatku oplatu i
podupiranje. Obračun po m3

135,50

m3

16

Izrada arm.betonske ravne ploče dna bazena, kvalitet
betona MB 40, u vlažnom retko suvom prostoru,
vodonepropustnost betona je srednje kategorije gde
prodor vode dozvoljeno max. 50 mm, najveći
prečnika agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja
420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije, sa
ugradnjom pomoću betonske pumpe i vibratora. U
cenu uračunati sav rad i materijal kao i potrebnu
glatku oplatu i podupiranje. Obračun po m3

49,20

m3

17

Izrada arm.betonske ravne ploče do 15º, kvalitet
betona MB 40, u umereno vlažnom prostoru, najveći
prečnika agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja
420-480 mm prema klasifikaciji konzistencije, sa
ugradnjom pomoću betonske pumpe i vibratora. U
cenu uračunati sav rad i materijal kao i potrebnu
glatku oplatu i podupiranje. Obračun po m3

475,50

m3

18

Izrada arm.betonskih stepenica, kvalitet betona MB
40, u umereno vlažnom prostoru, najveći prečnika
agregata 16 mm sa prečnikom rasprostiranja 420-480
mm prema klasifikaciji konzistencije, sa ugradnjom
pomoću betonske pumpe i vibratora. U cenu uračunati
sav rad i materijal kao i potrebnu glatku oplatu i
podupiranje. Obračun po m3

11,50

m3

19

Izrada
betonskih
prelivnih
kanala
od
vodonepropusnog betona, kvalitet betona MB 40, u
vlažnom prostoru, najveći prečnika agregata 16 mm
sa prečnikom rasprostiranja 420-480 mm prema
klasifikaciji konzistencije, sa ugradnjom pomoću
betonske pumpe i vibratora. U cenu uračunati sav rad
i materijal kao i potrebnu glatku oplatu. Obračun po
m

132,00

m

Ukupno betonski i armirano betonski radovi
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VI ARMIRAČKI RADOVI
Redni Opis pozicije
broj
1
Nabavka, krojenje, savijanje, vezivanje i montaža
armature na licu mesta u vertikalne i horizontalne
noseće konstrukcije, od rebraste armature RA
400/500 prema planu i specifikacije armature, sa
ugradnjom držača rastojanja kako je naznačeno u
projektu. Obračun po kg
2

Kol.

Jed.
mer.

209.000,0
0

kg

6.200,00

kg

Jed.cen.

Ukupno

Nabavka, krojenje i montaža zavarene armaturne
mreže Q-335 (150 x 150 mm podelom ø 8/ 8) u
podnu ploču. Obračun po kg.

Ukupno armirački radovi

VII PREFABIRKOVANI ELEMENTTI
redni Opis pozicije
broj
1
Izrada I postavljanje montažnih nadvratnih grede sa
potrebnom armaturom I oblogom.. Cenom
obuhvatiti sav rad, materijal I oplatu.

Kol.

Jed.
mer.

Dužine 1,00m

24 kom

Dužine 1,25m

39 kom

Dužine 1,50m

2 kom

Dužine 1,75

1 kom

Jed.cen.

Ukupno

Ukupno prefabrikovani elemementi:

VIII ZIDARSKI RADOVI
Redni
Opis pozicije
broj

Kol.

Jed.
mer.

245,00

m3

1

Zidanje konstruktivnih zidova i zidova ispune pečenim
glinenim blokovima dim.300x250x240 ili 300x250x238
mm na pero i žljeb u produžno cementnom malteru,
debljina zida dz=300 mm, THERMO blokovi ili
odgovarajuće, ne nižih karakteristika kvaliteta.

2

Zidanje pregradnih zidova pečenim glinenim blokovima
dim.500x238x100 mm na pero i žljeb u produžno
cementnom malteru, debljina zida dz=100 mm, GITER
1.020,00
blokovima ili odgovarajuće, ne nižih karakteristika
kvaliteta. Jedinačnom cenom obuhvatiti izradu armirano
betonskih serklaža u visini iznad vrata

Jed.cen.

Ukupno

m2

Ukupno zidarski radova:
IX MALTERISANJE I RABICIRANJE
Redni
Opis pozicije
broj
Malterisanje betonskih površina (etaža podruma)
produžno cementnim malterom u debljini sloja 1-2 cm sa
1
finim glačanjem površine.

Kol.

Jed.
mer.

242,40

m2

Jed.cen.

Ukupno
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2

Nanošenje grund sloja (podloge), sloja ojačavanja maltera
2.750,00
Baumit Grund ili odgovarajući materijal

m2

3

Malterisanje zidova gotovim suvim malterom, na bazi
kreč-cementa, vazduhoporni, tipa Baumit MPI 24 krečno- 2.750,00
cementni unutrašnji malter, ili odgovarajuće.

m2

4

Glačanje maltera zidova ili plafona fabričkom mešavinom
suvog maltera u sloju debljine 5mm, ručnim nanošenjem
(prema uputstvima proizvođača kg/m2/mm debljine sloja) 2.750,00
Baumit Glačani Malter, 3kg/m2 u slučaju 2 mm debljine
sloja,ili odgovarajući materijal

m2

5

Nanošenje tankoslojnih plemenitih maltera, bojenih
maltera na pripremljenu površinu, od kantastog materijala
na vodenoj bazi, izrada tankoslojne površinske obloge sa
sintetičkom smolnom vezom u jednom sloju, sa veličinom
zrna 1mm, Sitnozrni završni malter, silikonski , Baumit
Fine Top (Baumit Univerzalni) plemeniti malter 1 mm,
grupa boje 5, 4, 3 ili odgovarajući materijal

355,00

m2

6

Nanošenje tankoslojnih plemenitih maltera, bojenih
maltera na pripremljenu površinu, od kantastog materijala
na vodenoj bazi, izrada tankoslojne površinske obloge sa
sintetičkom smolnom vezom u jednom sloju, sa veličinom
zrna 1,5-2,5mm, Baumit GranoporTop (Baumit Granopor)
plemeniti malter, zaribani 2mm, grupa boje 5, 4, 3 ili
odgovarajući materijal

395,00

m2

365,00

m2

8

Malterske obloge sokle; ručno nanošenje ukrasnog
maltera za sokle sa sintetičkom smolnom vezom, od
kantastog materijala Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik)
plemeniti malter sa veličinom zrna 2 mm, 24 vrsta boja,ili
materijalom odgovarajućih karakteristika

65,00

m2

9

Postavljanje staklene mrežice na vertikalnu, horizontalnu,
kosu ili lučnu površinu zajedno sa lepljenje staklene
mrežice.

365,00

m2

10

Postavljanje ugaone lajsne na pozitivne uglove pri izradi
DEMIT sistema izolacije, debljina izolacije 30-160 mm

35,00

m

11

Postavljanje aluminijske početne lajsne pri izradi DEMIT
sistema izolacije, debljina izolacije 100 mm

251,00

m

7

Malterske obloge sokle; ručno nanošenje osnovnog sloja
maltera sokle u debljini od 2 cm Baumit osnovni malter za
sokle, ili materijal odgovarajućih karakteristika

Ukupno malterisanje I rabiciranje:

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 80/229

SUVA GRADNJA
X
Redni Opis pozicije
broj
Montaža spuštenog plafona sa cementnom vezom na
metalnu rešetkastu (dvorednu) podkonstrukciju, sa
visilicama po izboru, sa bandažiranjem i gletovanjem
spojnica i glava vijaka, nevidljivim rebrima, razmak rebara
1
50cm (CD50/27), Aquapanel Indoor vodootpornim
pločama sa cementnom vezom ili odgovarajućih
karakteristika 12,5x900x2500mm, na vertikalne i
horizontalne površine.

Kol.

Jed.
mer.

685,00

m2

2

Montaža spuštenog plafona na metalnu rešetkastu
podkonstrukciju (u jednorednoj izvedbi), sa bandažiranjem
i gletovanjem spojnica i glava vijaka, nevidljivim rebrima,
razmak rebara 40 cm (CD60/27), noniusnim visilicama sa
jednoslojnom oblogom parootpornim materijalom za
unikatni spušteni plafon u sredini 100% relativne vlažnosti
vazduha u "posebnoj prostoriji"

48,77

m2

3

Dopunski i sporedni radovi, paušalno, za obrazovanje
kružnih otvora različitih prečnika u spuštenom plafonu sa
cementnom vezom

1,00

kompl
.

4

Dopunski i sporedni radovi, paušalno, za obrazovanje
pravougaonih otvora različitih dimenzija u spuštenom
plafonu sa cementnom vezom

1,00

kompl
.

5

Montaža vešanog spuštenog plafona sa vidljivim rebrima,
L zidnom lajsnom, sa stopnom širinom od 15mm glavne i
poprečne noseće konstrukcije, sa postavljanjem elemenata
ispune od mineralnog materijala, u rasteru 60x60cm AMF
THERMATEX Star 15 mm debljine ili odgovarajućih
karakteristika.

501,57

6

Dopunski i sporedni radovi, paušalno, za obrazovanje
mesta za uređaja klimatizacije koji se uklapaju u raster.

1,00

kompl
.

7

Dopunski i sporedni radovi, paušalno, za obrazovanje
kružnih otvora, u mineralnom ili gips spuštenom plafonu,
prečnik promenljiv

1,00

kompl
.

8

Izrada samostojećeg paravan zida sa izolacionom ispunom
od staklene vune, jednoslojnom oblogom od gipskartona,
montiran na podkonstrukciju od profila širine 75 mm,
Aquapanel Indoor vodootporna ploča sa cementnom vezom
ili odgovarajućih karakteristika 12,5x900x2500 mm u
jednom sloju

24,00

m2

9

Izrada zida okne sa vodootpornim pločama sa cementnom
vezom, na podkonstrukciju od profila CW 50, sa
izolacijom od kamene vune gustine min. 45 kg/m3,
konstrukcija sa jednostranom montažom Aquapanel Indoor
vodootpornih ploča
sa cementnom vezom ili
odgovarajućih karakteristika 12,5x900x2500 mm u jednom
sloju

23,00

m2

Jed.cen.

Ukupno

m2
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10

Nabavka i montaža revizionih tipskih otvora dimenzija
40x40.
obračun po komadu

45,00

kom
Ukupno suva gradnja:

OBLOGA ZIDOVA I PODOVA
XI
Redni Opis pozicije
Kol.
broj
Priprema podloge obloga unutrašnjih zidova i stubova na
pečenoj glini, betonskoj i malterisanoj površini, nanošenje
sloja podloge i lepljivog mosta u jednom sloju, na bazi
sintetičkog smola, Osnovni premaz na bazi sintetičkih
1
1.160,00
smola u vodenoj disperziji, sa veoma niskim sadržajem
isparljivih organskih supstanci MAPEI Primer G ili
odgovarajućih karakteristika, ne nižih karakteristika
kvaliteta.

Jed.
mer.

Ukupno

m2

2

Priprema podloge obloga unutrašnjih zidova i stubova na
pečenoj glini, betonskoj i malterisanoj površini, izrada
izravnajućeg sloja u prosečnoj debljini od 5mm,
izravnajući malter sa cementnom vezom u sivoj boji , 1.160,00
brzovezujući cementni malter MAPEI Planitop Fast 330, ili
odgovarajućih karakteristika, ne nižih karakteristika
kvaliteta.

m2

3

Priprema površine podloge unutrašnjih podnih obloga,
nanošenje na betonsku površinu podloge poda sloja
podloge i lepljivog mosta u jednom sloju MAPEI Eco Prim 1.785,00
Grip na bazi akrilnog-smola, vodeno-disperziona podloga
sa sadržajem silikopeska, ili istih karakteristika, kvaliteta.

m2

4

Priprema površine podloge unutrašnjih podnih obloga,
izrada samoizravnajućeg sloja na betonsku podlogu poda u
prosečnoj debljini od 5mm, MAPEI Ultraplan Renovation
samolivni izravnajući sloj podloge ili istih karakteristika,
kvaliteta.

m2

5

Priprema površine podloge unutrašnjih podnih obloga,
izrada samoizravnajućeg sloja na betonsku podlogu poda u
prosečnoj debljini od 5mm, MAPEI Adesilex P4+30% 1.050,99
kvarcni pesak izravnajući sloj podloge ili odgovarajuće
istih karakteristika, kvaliteta.

m2

6

Priprema površine podloge unutrašnjih podnih obloga,
izrada samoizravnajućeg sloja na betonsku podlogu poda u
prosečnoj debljini od 5mm, MAPEI Adesilex P4+30%
kvarcni pesak izravnajući sloj dna bazena, ili odgovarajuće
istih karakteristika, kvaliteta.

239,72

m2

7

Oblaganje unutrašnjih zidova i stubova
granitnim
pločicama dimenzije između 20x20 - 40x40 cm u sloju
lepka d= 3-5mm, na vez ili fuga na fugu, širina fuge 110mm, fugovano belom fugamasom. Pločice po izboru
investitora I nadzornog organa.

279,50

m2

390,59

Jed.cen.
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8

Oblaganje unutrašnjih zidova i stubova, preko mazane
hidroizolacije, granitnim pločicama dimenzije između
20x20 - 40x40 cm u sloju lepka d= 3-5mm, na vez ili fuga
na fugu, širina fuge 1-10mm, fugovano belom fugamasom
po izboru investitora I nadzornog organa.

689,10

m2

9

Oblaganje unutrašnjih zidova i stubova, preko mazane
hidroizolacije, granitnim pločicama u sloju lepka d= 35mm, na vez ili fuga na fugu, širina fuge 1-10mm,
fugovano belom fugamasom, protivklizne pločice po
izboru Investitora I nadzornog organa!

90,85

m2

10

Popločavanje unutrašnjih podova granitnim protivkliznim
(R13) pločicama dimenzije između 20x20 - 40x40 cm u
sloju lepka d= 3-5mm, na vez ili fuga na fugu, širina fuge
1-10mm, fugovano belom fugamasom po izboru
Investitora I nadzornog organa.

390,59

m2

11

Popločavanje unutrašnjih podova, preko mazane
hidroizolacije, granitnim, protivkliznim (R13) pločicama
dimenzije između 20x20 - 40x40 cm u sloju lepka d= 3- 1.050,99
5mm, na vez ili fuga na fugu, širina fuge 1-10mm,
fugovano belom fugamasom.

m2

12

Popločavanje dna bazena, preko mazane hidroizolacije,
granitnim, protivkliznim (R13) pločicama dimenzije
između 20x20 - 40x40 cm u sloju lepka d= 3-5mm, na vez
ili fuga na fugu, širina fuge 1-10mm, fugovano belom
fugamasom.) po izboru Investitora I nadzornog organa

239,72

m2

13

Izrada keramičke obloge, preko mazane hidroizolacije,
granitnim, protivkliznim (R13) pločicama dimenzije
između 20x20 - 40x40 cm u sloju lepka d= 3-5mm, na vez
ili fuga na fugu, širina fuge 1-10mm, fugovano belom
fugamasom. (rub bazena I stepenika) po izboru Investitora
I nadzornog organa.

164,21

m

14

Popločavanje stepenika u bazenu, izrada obloge
nogoperača, preko mazane hidroizolacije, granitnim,
protivkliznim (R13) pločicama dimenzije između 20x20 40x40 cm u sloju lepka d= 3-5mm, na vez ili fuga na fugu,
širina fuge 1-10mm, fugovano belom fugamasom po izboru
Investitora I nadzornog organa.

17,79

m2

15

Popločavanje sokle u unutrašnjem prostoru, granitnim,
protivkliznim pločicama dimenzije između 20x20 - 40x40
cm u sloju lepka d= 3-5mm, jednoredna ravna sokla visine
10cm, širina fuge 1-10mm, fugovano belom fugamasom po
izboru Investitora I nadzornog organa.

228,07

m

16

Oblaganje gazišta unutrašnjih stepenika u sloju lepka d=310mm, širinom fuga 1-20mm, širina gazišta do 35cm,
debljina ploče do 3cm (bez zaštite ivica) granitnim,
protivkliznim (R13) pločicama dimenzije između 20x20 40x40 cm, fugovano belom fugamasom po izboru
Investitora I nadzornog organa.

65,40

m
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Oblaganje čela unutrašnjih stepenika, u sloju lepka d=310mm, širinom fuga 1-20mm, ne razčlanjeno, granitnim,
protivkliznim (R13) pločicama dimenzije između 20x20 40x40 cm, fugovano belom fugamasom po izboru
Investitora I nadzornog organa.

45,00

m

18

Polaganje podne obloge od plute I vinila na izjednačavanu
podlogu, predviđena je vodootporna obloga u debljini
d=6mm (HydroCork) ili odgovarajući materijal
sa
obrazovanjem sokle poda po izboru Investitora I nadzornog
organa.

247,98

m2

19

Postavljanje kamenih elemenata, montažne kamene obloge
na zidnu konstrukciju (sa otvorenim fugama širine 4-10
mm), debljina ploče između 30-40 mm (pričvršćivanje
obuhvaćeno u posebnoj poziciji), od krečnjaka ili
mermera, prosečna veličina površine ploče 0,36-0,65m2,
debljina d=30 mm, sa mat brušenom površinom.

196,00

m2

20

Ispunjavanje dilatacionih i veznih fuga, elastičnim
zaptivnim materijalom na bazi silikona, u širini i dubini od
5mm, MAPEI Mapesil AC bez razređivnim, sirćetno 2.500,00
kiselim, protivbuđnim silikonskim zaptivnim materijalom,
ili istih karakteristika.

m

Ukupno obloga zida I podova:
XII LIMARSKI RADOVI
Redni
Opis pozicije
broj
Pokrivanje krova lepljenim sistemom hidroizolacione
membrane na bazi TPO Mapei Mapeplan T Af ili
1
odgovarajućeg kvaliteta. Postavljanje membrane u svemu
prema uputstvu proizvođača sa svim pratećim elementima

Kol.

Jed.
mer.

516

m2

2

Pričvršivanje početnog elementa krovnih memebrana sa
skrivenim spojevima, mehaničkim kačenjem 1,5mm
debljine

19,5

m

3

Montaža visećeg oluka, polukružnog oblika od
plastificiranog lima debljine 0,6mm razvijene širine 33cm,
u standardnoj boji, sa svim potrebnim fazonskim
komadima I elementima za pričvršćivanje.

37,65

m

4

Montaža olučnih cevi od plastificiranog lima Ø150
kružnog oblika u standardnoj boji, debljine 0,6mmsvim
potrebnim fazonskim komadima I elementima za
pričvršćivanje.

33,6

m

5

Dvostruko opšivanje kalkanskog zida, plastificiranim
limom debljine 0,6mm , 51-100cm razvijene širine, sa
sjajnom površinom 0,6mm debljine I rš 100cm.

236,45

m

6

Izrada okapnice-opšivanje ivice ravnog krova-terase
plastificiranim limom debljine 0,6mm , rš 33cm

160,45

Jed.cen.

Ukupno

m
Ukupno limarski radovi
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XIII

STOLARSKI RADOVI
Kol.

Jed.
mer.

1

Izrada I ugradnja WC kabina-sanitarne pregrade sa vratima,
kominovani INOX AMIG+ALUMINIJUM. Visina od poda
do vrha kabine je 210cm. Kabine izraditi od HPL
KOMPAKT ploča , debljine 13mm sa zaobljenim I
ispoliranim ivicama. Vrata širine 70cm, opremljena sa tri
samozatvarujeće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima
udara I čivilukom za kačenje garderobe I ručicom za
otvaranje od nerđajućeg čelika. U prednjem gornjem delu
svake kabine ugraditi kutijasti al profil. Panele povezati sa
zidovima sa “L” profilima od aluminijuma. Fiksni paneli
kabina su postavljene na stope od prohroma koje izdižu
panel od poda 120mm.

2

kom
plet

2

Izrada I ugradnja kabine za presvlačenje sa vratima,
kominovani INOX AMIG+ALUMINIJUM. Visina od poda
do vrha kabine je 210cm. Kabine izraditi od HPL
KOMPAKT ploča , debljine 13mm sa zaobljenim I
ispoliranim ivicama. Vrata širine 70cm, opremljena sa tri
samozatvarujeće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima
udara I čivilukom za kačenje garderobe I ručicom za
otvaranje od nerđajućeg čelika. U prednjem gornjem delu
svake kabine ugraditi kutijasti al profil. Panele povezati sa
zidovima sa “L” profilima od aluminijuma. Fiksni paneli
kabina su postavljene na stope od prohroma koje izdižu
panel od poda 120mm.

8

kom

3

Izrada I ugradnja WC kabina od dvostrano lamelirane ploče
za nameštaj K-FAL Strong 28mm debljine kompletno sa
potrebnim okovom, nogarima, bravom sa signalnom o
zauzetosti, sa profilima od plastificiranog eloksiranih
profila.

1

kom

4

Izrada I ugradnja WC kabina od dvostrano lamelirane ploče
za nameštaj K-FAL Strong 28mm debljine kompletno sa
potrebnim okovom, nogarima, bravom sa signalnom o
zauzetosti, sa profilima od plastificiranog eloksiranih
profila.

1

kom

5

Izrada I ugradnja pregradnih zidova od dvostrano
lamelirane ploče za nameštaj K-FAL Strong 28mm debljine
kompletno sa potrebnim okovom, nogarima, sa profilima
od plastificiranog eloksiranih profila.

2

kom

6

Izrada I ugradnja pregrada između pisoara dimenzije
145*40cm od dvostrano lamelirane ploče za nameštaj KFAL Strong 28mm debljine kompletno sa potrebnim
okovom, nogarima visine 15cm,
sa profilima od
plastificiranog eloksiranih profila.

2

kom

7

Izrada I ugradnja pregrada između tuš kabina širine od 80100cm od dvostrano lamelirane ploče za nameštaj K-FAL
Strong 28mm debljine kompletno sa potrebnim okovom,
nogarima visine 15cm, sa profilima od plastificiranog
eloksiranih profila.

4

kom

Rb

Opis pozicije

Jed.cen.

Ukupno
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Nabavka I postavljanje polipropilenske okna za osvetljenje
ispred otvora koje se nalaze na prostorijama koji su ispod
terena, ACO MAKRANT okna ili odgovarajućih
karakteristika, Kompletno sa svom opremom I delovima.

kom
plet

3

Ukupno stolarski radovi:

XIV GRAĐEVINSKA STOLARIJA
Redni Opis pozicije
Jed. mer.
broj
Izrada i ugrađivanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa
okretno-nagibnim sistemski skrivenim okovima, pravac
otvaranja krila prema šemi stolarije. Konstrukcija okvira i
krila su od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim
mostom sa pojačanim termičkim svojstvima tipa SCHÜCO
AWS75Si ili odgovarajuće (Uf<1,4 W/m2K), sa
plastificiranom aluminijskom spoljnom okapnicom, pvc
podprozornom daskom. Obrada površine: plastifikacijom u
1
boji prema RAL karti po izboru Investitora. Staklo: 6 mm
kaljeno staklo sa premazom - 16 mm Argon - 33,1 mm
VSG lepljeno sigurnosno float (Ug=1,0 W/m2K).
Daljinsko otvaranje pripada sistemu. Cenom obuhvatiti
nabavku i montiranje solbanaka sa unutrašnje strane otvora.
Ugradnja sa nadvišenim i proširenim okovom, sa tri strane
okrenutom termičkom izolacijom debljine 5 cm. Dimenzije
otvora proveriti na licu mesta.
13,00
H-01 dimenzije 1,00*0,80 m

2

Kol.

Jed.cen.

Ukupno

kom

H-04 dimenzije 2,23*0,80 m

4,00

kom

H-05 dimenzije 4,41*0,80 m

1,00

kom

H-08 dimenzije 1,30*0,70 m

3,00

kom

Izrada i ugrađivanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa
okretno-nagibnim sistemski skrivenim okovima, pravac
otvaranja krila prema šemi stolarije, sa gornje strane u
okvir sa ugrađenom ventilacijom. Konstrukcija okvira i
krila su od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim
mostom sa pojačanim termičkim svojstvima tipa SCHÜCO
AWS75Si ili odgovarajuće (Uf<1,4 W/m2K), sa
plastificiranom aluminijskom spoljnom okapnicom, pvc
podprozornom daskom. Obrada površine: plastifikacijom u
boji prema RAL karti po izboru Investitora. Staklo: 6 mm
kaljeno staklo sa premazom - 16 mm Argon - 33,1 mm
VSG lepljeno sigurnosno float (Ug=1,0 W/m2K).
Daljinsko otvaranje pripada sistemu. Cenom obuhvatiti
nabavku i montiranje solbanaka sa unutrašnje strane otvora.
Ugradnja sa nadvišenim i proširenim okovom, sa tri strane
okrenutom termičkom izolacijom debljine 5 cm..
Dimenzije otvora proveriti na licu mesta.
H-01* dimenzije 1,00*1,00 m

2,00

kom
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3

Izrada i ugrađivanje zastakljenih aluminijumskih fix
prozora. Konstrukcija okvira je od aluminijumskih profila
sa prekinutim termičkim mostom sa pojačanim termičkim
svojstvima tipa SCHÜCO AWS75Si ili odgovarajuće
(Uf<1,4 W/m2K), sa plastificiranom aluminijskom
spoljnom okapnicom, pvc podprozornom daskom. Obrada
površine: plastifikacijom u boji prema RAL karti po izboru
Investitora. Staklo: 6 mm kaljeno staklo sa premazom - 16
mm Argon - 33,1 mm VSG lepljeno sigurnosno float
(Ug=1,0 W/m2K). Cenom obuhvatiti nabavku i montiranje
solbanaka sa unutrašnje strane otvora. Ugradnja sa
nadvišenim i proširenim okovom, sa tri strane okrenutom
termičkom izolacijom debljine 5 cm. Dimenzije otvora
proveriti na licu mesta.
3,00

kom

H-02* dimenzije 1,00*3,50 m

2,00

kom

H-03 dimenzije 1,00*3,30 m

9,00

kom

H-06 dimenzije 1,00*1,95 m

9,00

kom

H-06* dimenzije 1,00*0,75

3,00

kom

H-07 dimenzije 2,00*1,95 m

1,00

kom

H-07* (žaluzine) dimenzije 2,00*2,45 m

2,00

kom

HA-01 jednokrilna vrata dimenzije 1,00*2,55 m

3,00

kom

HA-02 jednokrilna vrata dimenzije 1,00*2,34m

1,00

kom

HA-04 dvokrilna vrata dimenzije 1,51*2,13 m

1,00

kom

H-02 dimenzije 1,00*3,50 m

4

5

Izrada i ugrađivanje zastakljenih aluminijumskih prozora sa
neotvarajućom-fix i nagibnim sistemski skrivenim
okovima. Konstrukcija okvira i krila su od aluminijumskih
profila sa prekinutim termičkim mostom sa pojačanim
termičkim svojstvima tipa SCHÜCO AWS75Si ili
odgovarajuće (Uf<1,4 W/m2K), sa plastificiranom
aluminijskom spoljnom okapnicom, pvc podprozornom
daskom. Obrada površine: plastifikacijom u boji prema
RAL karti po izboru Investitora. Staklo: 6 mm kaljeno
staklo sa premazom - 16 mm Argon - 33,1 mm VSG
lepljeno sigurnosno float (Ug=1,0 W/m2K). Daljinsko
otvaranje pripada sistemu. Cenom obuhvatiti nabavku i
montiranje solbanaka sa unutrašnje strane otvora. Ugradnja
sa nadvišenim i proširenim okovom, sa tri strane
okrenutom termičkom izolacijom debljine 5 cm. Dimenzije
otvora proveriti na licu mesta.

Izrada i ugrađivanje zastakljenih aluminijumskih vrata.
Konstrukcija okvira i krila su od aluminijumskih profila sa
prekinutim termičkim mostom sa pojačanim termičkim
svojstvima tipa SCHÜCO AWS75Si ili odgovarajuće
(Uf<1,7 W/m2K). Obrada površine: plastifikacijom u boji
prema RAL karti po izboru Investitora. Staklo: 6 mm
kaljeno staklo sa premazom - 16 mm Argon - 33,1 mm
VSG lepljeno sigurnosno float (Ug=1,0 W/m2K). Prag je
sistemski aluminijumski (max 20 mm visine). Okovi: za
otvaranje sa ojačanim nasadnim šarkama, garnitura kvaka,
hidraulična ruka za zatvaranje sa pumpom za
samozatvaranje. Brava je cilindrična.Ugradnja sa
nadvišenim i proširenim okovom, sa tri strane okrenutom
termičkom izolacijom debljine 5 cm. Dimenzije otvora
proveriti na licu mesta.
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6

7

Izrada i ugrađivanje zastakljenih aluminijumskih vrata sa
neotvarajućim-fix nadsvetlom. Konstrukcija okvira i krila
su od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim
mostom sa pojačanim termičkim svojstvima tipa SCHÜCO
AWS75Si ili odgovarajuće (Uf<1,7 W/m2K). Obrada
površine: plastifikacijom u boji prema RAL karti po izboru
Investitora. Staklo: 6 mm kaljeno staklo sa premazom - 16
mm Argon - 33,1 mm VSG lepljeno sigurnosno float
(Ug=1,0 W/m2K). Prag je sistemski aluminijumski (max
20 mm visine). Okovi: za otvaranje sa ojačanim nasadnim
šarkama, garnitura kvaka, hidraulična ruka za zatvaranje sa
pumpom za samozatvaranje. Brava je cilindrična. Ugradnja
sa nadvišenim i proširenim okovom, sa tri strane
okrenutom termičkom izolacijom debljine 5 cm. Dimenzije
otvora proveriti na licu mesta.
HA-03 jednokrilna vrata dimenzije 1,00*4,10 m

kom

1,00

kom

1,00

kom

Izrada i ugrađivanje zastakljenog aluminijumskog zida sa
klizajuća automatska dvokrilna klizna vrata. Konstrukcija
okvira i krila vrata su od aluminijumskih profila sa
prekinutim termičkim mostom sa pojačanim termičkim
svojstvima tipa SCHÜCO FWS50.Hi ili odgovarajuće.
Obrada površine: plastifikacijom u boji prema RAL karti
po izboru Investitora. Staklo: 6 mm kaljeno staklo sa
premazom - 16 mm Argon - 4.4.1 VSG lepljeno sigurnosno
staklo (Ug=1,0 W/m2K); gore: 6 mm staklo sa premazom 16 mm Argon - 4 mm float (Ug=1,0 W/m2K). Prag i okovi
su sistemski pripadajući. Brava je elektromehanička. Vezu
kod zida formirati na vodo i parozatvarajući način sa
jedinačnom aluminijumskom završnom lajsnom u istoj boji
po RAL-u kao stolarija. Dimenzije otvora proveriti na licu
mesta.
HF-01 dimenzije 5,50*4,10 m

8

1,00

Izrada i ugrađivanje zastakljenog aluminijumskog zida u
sklopu sa dvokrilna i jednokrilna vrata. Konstrukcija okvira
i krila vrata su od aluminijumskih profila sa prekinutim
termičkim mostom sa pojačanim termičkim svojstvima tipa
SCHÜCO FWS50.Hi i ADS75Si ili odgovarajuće. Obrada
površine: plastifikacijom u boji prema RAL karti po izboru
Investitora. Staklo: 6 mm kaljeno staklo sa premazom - 16
mm Argon - 4.4.1 VSG lepljeno sigurnosno staklo (Ug=1,0
W/m2K); gore: 6 mm staklo sa premazom - 16 mm Argon 4 mm float (Ug=1,0 W/m2K). Prag je sistemski
pripadajući. Okovi su za otvaranje 180º, sa nasadnim
ojačanim šarkama i garnitura kvaka. Brava je
elektromehanička. Vezu kod zida formirati na vodo i
parozatvarajući način sa jedinačnom aluminijumskom
završnom lajsnom u istoj boji po RAL-u kao stolarija.
Dimenzije otvora proveriti na licu mesta.
HF-02 dimenzije 6,65*4,10 m
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Izrada i ugrađivanje zastakljenog aluminijumskog zida u
sklopu sa jednokrilnim vratama. Konstrukcija okvira i krila
vrata su od aluminijumskih profila sa prekinutim termičkim
mostom sa pojačanim termičkim svojstvima tipa SCHÜCO
FWS50.Hi i ADS75Si ili odgovarajuće. Obrada površine:
plastifikacijom u boji prema RAL karti po izboru
Investitora. Staklo: 6 mm kaljeno staklo sa premazom 9

10

11

16 mm Argon - 4.4.1 VSG lepljeno sigurnosno staklo
(Ug=1,0 W/m2K); gore: 6 mm staklo sa premazom 16 mm Argon - 4 mm float (Ug=1,0 W/m2K). Prag je
sistemski pripadajući. Okovi su za otvaranje 180º, sa
nasadnim ojačanim šarkama i garnitura kvaka. Brava
je elektromehanička. Vezu kod zida formirati na vodo
i
parozatvarajući
način
sa
jedinačnom
aluminijumskom završnom lajsnom u istoj boji po
RAL-u kao stolarija. Dimenzije otvora proveriti na
licu mesta.
HF-03 dimenzije 4,41*4,10 m

1,00

kom

HF-04 dimenzije 4,41*3,50 m

1,00

kom

HF-04* dimenzije 4,41*3,50 m

1,00

kom

HF-05 dimenzije 4,41*2,60 m

1,00

kom

HF-06 dimenzije 5,50*4,50 m

2,00

kom

HF-07 dimenzije 5,50*3,90 m

1,00

kom

HF-08 4,41*4,10 m
HF-08* sa otvorom za plivajući izlaz dimenzije 4,41*4,10
m

1,00

kom

HF-09 dimenzije 4,41*3,30 m

2,00

kom

HF-010 dimenzije 3,80*3,50 m

1,00

kom

2,00

kom

Izrada i ugrađivanje zastakljenog aluminijumskog zida.
Konstrukcija okvira je od aluminijumskih profila sa
prekinutim termičkim mostom sa pojačanim termičkim
svojstvima tipa SCHÜCO FWS50.Hi ili odgovarajuće.
Obrada površine: plastifikacijom u boji prema RAL karti
po izboru Investitora. Staklo: 6 mm kaljeno staklo sa
premazom - 16 mm Argon - 4.4.1 VSG lepljeno
sigurnosno staklo (Ug=1,0 W/m2K); gore: 6 mm staklo sa
premazom - 16 mm Argon - 4 mm float (Ug=1,0 W/m2K)
ili shadow box. Vezu kod zida formirati na vodo i
parozatvarajući način sa jedinačnom aluminijumskom
završnom lajsnom u istoj boji po RAL-u kao stolarija.
Dimenzije otvora proveriti na licu mesta.

1,00

kom

Izrada i ugrađivanje zastakljenog unutrašnjeg kliznog
aluminijumskog prozora. Konstrukcija okvira i krila vrata
su od aluminijumskih profila bez prekinutog termičkog
mosta u sistemu SCHÜCO ADS50.Ni ili odgovarajuće.Pvc
potprozorna daska. Obrada površine: plastifikacijom u boji
prema RAL karti po izboru Investitora. Staklo: 55.1
lepljeno sigurnosno staklo. Klizni okovi (pomera se u
horizontalnoj ravni), tipska garnitura kvaka. Dimenzije
otvora proveriti na licu mesta.
BU-01 dimenzije 1,50*1,50 m
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13

14

15

Izrada i ugrađivanje zastakljenog unutrašnjeg fix
aluminijumskog prozora. Konstrukcija okvira i krila vrata
su od aluminijumskih profila bez prekinutog termičkog
mosta u sistemu SCHÜCO ADS50.Ni ili odgovarajuće.Pvc
potprozorna daska. Obrada površine: plastifikacijom u boji
prema RAL karti po izboru Investitora. Staklo: 55.1
lepljeno sigurnosno staklo. Dimenzije otvora proveriti na
licu mesta.
BU-02 dimenzije 1,40*1,23 m

1,00

kom

BU-03 dimenzije 3,00*1,23 m

1,00

kom

BU-04 dimenzije 7,58*4,78 m

1,00

kom

BU-06 dimenzije 8,00*4,18 m

1,00

kom

BU-09 dimenzije 7,40*3,40-3,90 m

1,00

kom

BU-05 dimenzije 5,90*4,53 m

1,00

kom

BU-07 dimenzije 2,50*4,18 m

1,00

kom

BU-08 dimenzije 2,50*4,18 m

1,00

kom

BA-01-puna dimenzije 0,80*2,15 m

8,00

kom

BA-02 zastakljena dimenzije 0,80*2,15 m

4,00

kom

BA-03 puna dimenzije 0,90*2,15 m

14,00

kom

BA-04 zastakljena dimenzije 0,90*2,15 m

6,00

kom

BA-05 puna dimenzije 1,00*2,15 m

2,00

kom

BA-06 zastakljena dimenzije 1,00*2,15 m

2,00

kom

BA-07 puna dimenzije 1,10*2,15 m

3,00

kom

BA-13 puna dimenzije 1,00+0,50*2,15 m

1,00

kom

5,00

kom

Izrada
i
ugrađivanje
unutrašnjeg
zastakljenog
aluminijumskog zida sa ravni klizajuća automatska
dvokrilna ili jednokrilna klizna vrata. Konstrukcija okvira:
aluminijumski profil bez prekinutog termičkog mosta u
sistemu SCHÜCO ADS50.Ni ili odgovarajuće. Obrada
površine: plastifikacijom u boji prema RAL karti po izboru
Investitora. Staklo: 55.1 lepljeno sigurnosno staklo. Bez
praga. Brava je elektromehanička. Dimenzije otvora
proveriti na licu mesta.

Izrada
i
ugrađivanje
unutrašnjeg
zastakljenog
aluminijumskog zida sa fiksiranim staklom. Konstrukcija
okvira: aluminijumski profil bez prekinutog termičkog
mosta u sistemu SCHÜCO ADS50.Ni ili odgovarajuće.
Obrada površine: plastifikacijom u boji prema RAL karti
po izboru Investitora. Staklo: 55.1 lepljeno sigurnosno
staklo. Bez praga. Pvc podprozorna daska. Dimenzije
otvora proveriti na licu mesta.

Izrada i ugrađivanje unutrašnja aluminijska jednokrilna I
dvokrilna vrata. Vrata izraditi od eloksoranog aluminijuma,
sa ispunom I dihtovati EPDM gumom. Okovi: sistemski
okov sa po tri šarke po krilu / rostfaj metalna kvaka. Brava
je cilindrična. Ugradnja loptastog branika koji se fiksira na
pod i ne otežava čišćenje; po potrebi ugraditi rešetku za
provetravanje od eloksiranog aluminijuma po mašinskim
projektima. Dimenzije otvora proveriti na licu mesta.
debljina zida od opeke 10 cm

debljina zida od blokova 20 I 30 cm
BA-08 puna dimenzije 0,90*2,15 m
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17

18

19

20

21

BA-09 zastakljena dimenzije 1,00*2,15m

1,00

kom

BA-10 zastakljena dimenzije 1,00*2,15m

2,00

kom

Izrada i ugrađivanje jednokrilna kaubojska vrata.
Konstrukcija okvira: aluminijumski ili metalni okvir sa
dovratnikom i odgovarajućim sistemskim pervajzima, bez
praga.Vrata izraditi od eloksoranog aluminijuma, sa
ispunom I dihtovati EPDM gumom. Okovi: sistemski okov
sa po tri šarke po krilu / rostfaj metalna kvaka. Brava je
cilindrična. Ugradnja loptastog branika koji se fiksira na
pod i ne otežava čišćenje; po potrebi ugraditi rešetku za
provetravanje od eloksiranog aluminijuma po mašinskim
projektima. Dimenzije otvora proveriti na licu mesta.
BA-11 dimenzije 0,90*2,15 m

9,00

kom

BA-12 dimenzije 1,00*2,15 m

2,00

kom

Izrada i ugrađivanje unutrašnja dvokrilna zvučno izolovana
vrata. Konstrukcija okvira: aluminijumski ili metalni okvir
sa dovratnikom i odgovarajućim sistemskim pervajzima, sa
automatski povlačućim pragom. Vrata izraditi od
eloksoranog aluminijuma, sa ispunom I dihtovati EPDM
gumom. Okovi: sistemski okov sa po tri šarke po krilu /
rostfaj metalna kvaka. Brava je cilindrična. Ugradnja
loptastog branika koji se fiksira na pod i ne otežava
čišćenje; po potrebi ugraditi rešetku za provetravanje od
eloksiranog aluminijuma po mašinskim projektima.
Dimenzije otvora proveriti na licu mesta.
BA-14 dimenzije 1,51*2,15 m

1,00

kom

Nabvak I ugrađivanje protivpožarnih vrata, otprona na
vatru F=60 minuta. Štok vrata od čeličnih profila, krilo sa
čeličnom konstrukcijom I protivpožarnom ispunom
obostrano obloženim čeličnim limom. Vrata treba da su
snabdevena odgovarajućim okovom I cilindričnom bravom.
Dihtovanje vrata sa protivpožarnim gumenim dihtunzima.
Finalna obrada vrata bojom za metal sa predhodnom
antikorozivnom zaštitom. Vrata delimično zastakljena,
Vrata moraju da poseduju atest. Dimenzije otvora proveriti
na licu mesta.
BA-15 dimenzije 1,50*2,15 m

2,00

kom

108,85

m

12,3

m

47,7

m

Izrada I montaža INOX ograde galerije, terase I hodnika od
INOX cevi. Ø50/2,5mm Horizontalni stubovi ograde se
ankeruje preko anker ploča na dolnjem delu stubova.
Izrada I montaža INOX ograde stepeništa unutrašnjih
bazena od INOX cevi. Ø50/2,5 mm Horizontalni stubovi
ograde se ankeruje preko anker ploča na dolnjem delu
stubova.
Izrada I montaža INOX ograde stepeništa od INOX
horizontalnih cevi. Ø50/2,5mm Horizontalni stubovi
ograde se ankeruje preko anker ploča na dolnjem delu
stubova.
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Izrada I montaža INOX ograde rampe od INOX cevi.
Ø50/2,5mm, visina rukohvata na 1000mm. Horizontalni
stubovi ograde se ankeruje preko anker ploča na dolnjem
delu stubova. KR-01

7,2

m

23

Izrada I montaža INOX ograde spoljnog stepeništa od
INOX horizontalnih cevi. Ø50/2,5mm Horizontalni stubovi
ograde se ankeruje preko anker ploča na dolnjem delu
stubova.

26,8

m

24

Nabavka I postvljanje inforamcionih tabli od aluminijskog
lima sa graviranim natpisom. Montirati na visini od 150cm
od poda. Natpis u dogovoru sa Investitorom.

5

db

25

Nabavka, I postavljanje table za pomoćne prostorije
dimenzije 350*62mm, od aluminijskog lima, graviran I sa
natpisom. Table montirati na 150cm od poda. Natpis u
dogovoru sa Investitorom.

30

kom

26

Nabavka, I postavljanje table za pomoćne prostorije
dimenzije 187*187mm, od aluminijskog lima, graviran I sa
natpisom. Table montirati na 150cm od poda. Natpis u
dogovoru sa Investitorom.

9

kom

Ukupno građevinska stolarija

XV OBRADA ZIDOVA
Redni Opis pozicije
Kol.
broj
Priprema površine za unutrašnje farbanje, gletovanje
površina sa dve ruke gletom protiv plesni sa svim 2.670,00
1
potrebnim pripremnim radovima.

2

3

Priprema površine za unutrašnje farbanje, sa pripremnim
radovima, u dva sloja iznad spuštenih plafona.
1.160,00

Jed.
mer.

Jed.cen.

Ukupno

m2

m2

Farbanje silikatnom bojom , sa velikim paropropusnim
moći , u beloj ili u drugoj boji po izboru Investitora na
pripremljenu podlogu. Jedinačnom cenom obuhvatiti sve
pripremen radove.
zidovi
plafoni

2.670,00

m2

1.160,00
m2
Ukupno obrada zidova:
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XVI IZOLATERSKI RADOVI
Redni Opis pozicije
broj
Hidrizolacija od vlage, sloj bitumenske ploče u jednom
sloju, na vertikalnim površinama, sa rastvaračem od
hladnog bitumenske glazure (na suvu površinu) ICOPAL
1
SIPLAST PRIMER® Speed SBS prajmer od bitumenskog
rastvarača ili odgovarajućih karakteristika.

Kol.

Jed.
mer.

103,90

m2

2

Hidroizolacije od vlage zemljišta, Izolacija temeljnih
zidova sa povlačenjem iznad teran u visini od 30cm u
jednom sloju, minimalno 4,0mm debljine elastomer
bitumenski (SBS modificiran) pločom, za podlogu celom
površinom
I preklapanjem I zavarivanjem spojeva
(pričvršćivanje u posebnoj stavci) VILLAS E-G4 F/K Extra
sa nosećim delom od staklenih vlakana, elastobitumenski
(SBS modificiran) ploča ili odgovarajućih karakteristika.

103,90

m2

3

Hidroizolacija od vlage zemljišta: Zaštita od klizanja
bitumenske ploče bez pričvršćivanja, 10cm labavim
preklapanjem, na vertikalnoj površini, jedan sloj minimalne
debljine 0,09mm od polietilenske folije BA CHL PE
građevinska folija ili odgovarajućih karakteristika., natur,
4*25m , vtg.
150 µm

103,90

m2

212,65

m2

1161,76

m2

6

Izolacija protiv podzemnih voda: Na horizontalnoj
površini, preko mršavog betona, izrada bentonitne
hidroizolacije Mapei Mapeproof P5 ili odgovarajućih
karakteristika, u svemu prema uputstvu proizvođača

1161,76

m2

7

Hidroizolacija protiv atmosferski voda; hidroizolacija,
parna brana, MAPEI Polyvap SA na prethodno premazan
prajmer MAPEI Polyprimer, istih ili odgovarajućih
karakteristika.

865,10

m2

8

Izolacija protiv kišnice: parna brana protiv atmosferskih
voda u jednom sloju na horizontalnoj površini, minimalne
debljine 0,25mm PE folijom Mapeplan VB PE sd220 ili
odgovarajućih karakteristika.

865,10

m2

4

5

Hidroizolacija od vlage zemljišta: Vertikalna hidroizolacija
zidova Na konstruktivnim zidovima sa zaštitom od
plastičnih reljefnih ploča bez fiksiranja ( u posebnoj stavci),
HDPE materijala (sa reljefima prema tlu) DÖRKEN
DELTA MS 20 mm MAPEI Polyfond Kit ili odgovarajućeg
kvaliteta.
Releljefna izolaciona ploča
Izolacija protiv podzemnih voda: Bitumenska ploča u
jednom sloju, na horizontalnoj površini, rastvaračem od
hladnog bitumenske glazure (na suvoj podlozi) ICOPAL
SIPLAST PRIMER® Speed SBS bitumenski prajmer ili
odgovarajućih karakteristika.

Jed.cen.

Ukupno

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 93/229

9

Izolacija protiv kišnice: parna brana protiv atmosferskih
voda u jednom sloju na horizontalnoj površini, bitumenska
parna brana Mapei Polywap SA, obostrano lepljiva, na
prethodno premazan i osušen prajmer Polyprimer.

506,25

m2

865,10

m2

189,45

m2

12

Izolcaija protiv atmosferske vode; ugradnja sloja za
podlogu I odvajanje, zaštitna ploča, plastični veo, folija ili
plastični filc u jednom sloju, sa preklapanjem bez
1371,35
pričvršćivanja, na horizontalnoj površini, MAPEI Polydren
PL300, ili odgovarajućih karakteristika. zatezna čvrštoća
1,kN/m

m2

13

Izolacija protiv atmosferske vode; ugradnja zaštite od
curenje-filter- I /ili zaštitni sloj , od HPDE materijala,
reljefne ploče male visine , na horizotnalnoj površini
Mapei Polyfond Kit ili odgovarajućih karakteristika kao
zaštita izolacije.

474,50

m2

14

Izolacija protiv atmosferske vode; ugradnja zaštite od
curenje-filter- I /ili zaštitni sloj, priprema tampona od
topljenog materijala, od drobljenog bazalta

42,75

m3

15

Izoalcija protiv atmosferskih voda; opterećenje slojeva
ravnog krova (lepljenje ili mehaničko pričvršćivanje je
posebno obračunat), šljunak debljine 5cm pran, selektovan
16/32 granulacije .

19,55

m3

16

Izoalcija protiv atmosferskih voda; opterećenje slojeva
ravnog krova (lepljenje ili mehaničko pričvršćivanje je
posebno obračunat), betonskim pločama, na celoj površini
Semmelrock
pločama
dimenzije
30/30/5cm
ili
odgovarajućih karakteristika.

2966,00

m2

17

Hidro I termoizolacija ravnog krova: neprohodan ravan
krov ili zeleni krov, horizontalna I vertikalna hidroizolacija
(pričvršćivanje u posebnoj stavci), u jednom sloju, toplotna
izoalcija pločama od kamene mineralne vune za ravan krov
debljine 100mm

506,25

m2

10

Izolacija protiv
voda u jednom
hidroizolaciona
odgovarajućih
elementima.

kišnice: parna brana protiv atmosferskih
sloju minimalne debljine 1,5 mm tipa
PVC membrana Mapeplan B15 ili
karakteristika sa svim propratnim

11

Izoalcija protiv atmsoferskih voda: na vertikalnoj površini
(na temeljnim zidovima ili atiki) u jednom sloju, priprema
sa RESITRIX FG 35 prajmerom, prajmerom sa
rastvarivačem lepljenjem površina hidroiolacijom EPDMbitumen hidroizolacija
1,8mm debljine SBS modificiran sloj bitumena, sa
integrisanom PE folijom za zaštitu, u slučaju mehaničkog
pričvršćivanja preklop je minimum 10 cm (8cm trake
zavarivanja) RESITRIX MB 1 sloju ili odgovarajućih
karakteristika.
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Hidro I termoizolacija ravnog krova: neprohodan ravan
krov ili zeleni krov, horizontalna I vertikalna hidroizolacija
(pričvršćivanje u posebnoj stavci), u jednom sloju, toplotna
izoalcija pločama od kamene mineralne vune za ravan krov
debljine 200mm

506,25

m2

19

Hidro I termoizolacija ravnog krova: ravan krov- terasa
ili intenzivni zeleni krov, horizontalna I vertikalna
hidroizolacija (pričvršćivanje u posebnoj stavci), u jednom
sloju, toplotna izoalcija pločama od kamene mineralne
vune za ravan krov debljine 100mm u padu

865,10

m2

20

Hidro I termoizolacija ravnog krova: ravan krov- terasa
ili intenzivni zeleni krov, horizontalna I vertikalna
hidroizolacija (pričvršćivanje u posebnoj stavci), u jednom
sloju, toplotna izoalcija pločama od kamene mineralne
vune za ravan krov debljine 120mm

865,10

m2

21

Hidro I termoizoalcija ravnog krova; Termoizolacija
neprohodnog ravnog krova sa obrnutim redosledom
slojeva, krovne terase i extenzivnog zelenog krova, na
horizontalnim I vertikalnim površinama
pločama od
kamene mineralne vune SMARTROOF BASE ili
odgovarajući za ravan krov debljine 120mm i sloj
cementog maltera debljine 10mm, lambda 0,035 W/mK

189,41

m2

22

Spoljni zidovi: Toplotna izolacija podrumskih zidova,
lepljenjem ili prislanjanjem u jednom sloju, pločama od
kamene mineralne vune debljine 60mm

212,65

m2

23

Spoljni zidovi: Toplotna izolacija temeljnih zidova ili
serklaža, lepljenjem ili prislanjanjem u jednom sloju,
pločama od kamene mineralne vune, smaknuto postavljene
debljine 100mm

133,90

m2

24

Međuspratna konstrukcija I pod: Postavljanje termo
izolacije na horizontalne površine ispod košuljice, od
expandiranog polistirol ploča AUSTROTHERM AT-N100
ili odgovarajućih karakteristika. termoizoloacione ploče
1000*500*30mm

139,75

m2

25

Međuspratna konstrukcija I pod: Postavljanje termo
izolacije na horizontalne površine ispod košuljice, od
expandiranog polistirol ploča AUSTROTHERM AT-N100 1301,83
ili odgovarajućih karakteristika. termoizoloacione ploče
1000*500*50mm

m2

26

Međuspratna konstrukcija I pod: Postavljanje izolacije na
horizontalne površine ispod košuljice, za plivajući sloj od
expandiranog polistirol ploča AUSTROTHERM zvučne
izolacije ili odgovarajućih karakteristika. AT-L4
1000*500*20mm

m2

387,73
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Međuspratna konstrukcija I pod: Postavljanje termo
izolacije na horizontalne površine ispod košuljice, od
AUSTROTHERM
AT-PAF.
ili
odgovarajućih
karakteristika. Polistirol ploče sa pogačama za podno
grejanje 30+27mm debljine, dimenzije ploče 1215*615mm

1051,00

m2

28

Međuspratna konstrukcija I pod: Izolacija ivica kod
plivajuće košuljice, od extrudiranog polistirol izoalcione
trake AUSTROTHERM AT-PE trake ili odgovarajućih
karakteristika 10/160+30mm

1193,30

m

29

Ugradnja podloga I dilatacionih slojeva, zaštitan ploča,
plastični veo, folija ili palstični filc od jednog sloja, sa
preklapanjem bez pričvršćivanja, na horizontalnoj površini
AUSTROTHERM polietilenska folija ili odgovarajućih
karakteristika. 0,09 mm debljine, 2m širine.

1689,56

m2

30

Termoizoalcija fasade, sa pričvršćivanjem staklene
mrežice, (mehaničko pričvršćivanje, zatvaranje površina I
potrebni profili su u posebnoj stavci) sa pravim ivicama
termoizolacionim pločama od kamene mineralne vune,
lepljnjem odgovarajućim lepkom I tiplama, na vertikalnom
zidu debljine 120mm

685,00

m2

31

Termoizoalcija fasade, sa pričvršćivanjem staklene
mrežice, (mehaničko pričvršćivanje, zatvaranje površina I
potrebni profili su u posebnoj stavci) sa pravim ivicama
termoizolacionim pločama od kamene mineralne vune,
lepljnjem odgovarajućim lepkom I tilovan, na vertikalnom
zidu ukupne debljine 160mm.

127,93

m2

32

Otprašivanje I predkvašenje horizontalnih ili vertikalnih
2143,39
površina.

m2

33

34

Hidroizolacija protiv tehnološke vode kod elemenata koje
su izloženi pritisku (npr bazeni) ispod keramičkih pločica
ili GRES podne obloge, vertikalnih premaza u dva sloja,
minimalne debljine 2,5mm suve dvokompnentne
hidroizoalcionog maltera, nanet mistrijom
MAPEI
Mapelastic
dvokompomentni,
cementni
hidroizolacioni malter ili odgovarajućih karakteristika.
Hidroizolacija protiv tehnološke vode kod elemenata koje
nisu izloženi pritisku ispod keramičkih pločica ili GRES
podne obloge, vertikalnih premaza u dva sloja, minimalne
debljine 2,0mm suve dvokompnentne hidroizoalcionog
maltera, nanet mistrijom

137,99

m2

709,10

m2

239,72

m2

MAPEI
Mapelastic
dvokompomentni,
cementni
hidroizolacioni malter ili odgovarajućih karakteristika.

35

Hidroizolacija protiv tehnološke vode kod elemenata koje
su izloženi pritisku ispod keramičkih pločica ili GRES
podne obloge, vertikalnih premaza u dva sloja, minimalne
debljine 2,5 mm suve dvokompnentne hidroizoalcionog
maltera, nanet mistrijom
MAPEI
Mapelastic
dvokompomentni,
cementni
hidroizolacioni malter ili odgovarajućih karakteristika.

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 96/229

36

Hidroizolacija protiv tehnološke vode kod elemenata koje
nisu izloženi pritisku ispod keramičkih pločica ili GRES
podne obloge, vertikalnih premaza u dva sloja, minimalne
debljine 2,0mm suve dvokompnentne hidroizoalcionog
maltera, nanet mistrijom

1123,72

m2

1774,85

m

215,57

m

MAPEI
Mapelastic
dvokompomentni,
cementni
hidroizolacioni malter ili odgovarajućih karakteristika.

37

Hidroizolacija protiv tehnološke vode - učvršćivanje kod
ivice elemenata od izolacionog maltera ili plastičnim
malterom, u jednom sloju, ugradnjom između izolacionih
slojeva, minimalne širine 8,0 cm,
trakom MAPEI
Mapeband ili odgovarajućih karakteristika.
traka od tkanine

38

Hidroizolacija protiv tehnoloških voda – učvršćivanje ivica
kod bitumenskih premaza jednim slojem između
izolacionih slojeva, minimalne širine 8,0cm
trakom od
tkanine MAPEI Mapeband
ili odgovarajućih
karakteristika.

39

Pričvršćivanje izolacije; od plastičnih relejfnih ploča ili
zaštitnih ploča tačkasto ili trakasto na vertikalnim ili kosim
površinama sa odgovrajućim kompomentama sistema, 1276,00
kroz plastični reljefe ekserima zaštićenih od rđe DÖRKEN
DELTA MS ili materijal odgovarajućih karakteristika.

kom

40

Pričvršćivanje
izoalcije:
tačkasto
pričvršćivanje
temoizolacijonih ploča za podlogu od betona, plastičnim ili
metalnim šrafovima MASTERPLAST Thermomaster D-H
190
mm,
metalnim
nitnamaili
odgovarajućih
karakteristika..

624,00

kom

41

Pričvršćivanje termoizoalcionih ploča tačkasto na fasadi, na
zid od keramičkih elemenata ili lakog betona sa metalnim
sidrima

3690,00

kom

42

Pričvršićavanje termoizolacionih ploča, tačkasto, kod
skrivenih oplata ili protivpožarnih uslova sa metalnim
pričvršćivačima

2776,00

kom

43

Nabavka, transport i ugradnja elastične hidroizolacione
trake sa poliester mrežicom za lepljenje sa obe strane, sa
granulama bentonita, može da se pričvrsti nogom za
izolaciju praznine između ploče i zida prema uputstvu
proizvođača.

404,00

m

44

Nabavka I transport i ugradnja reljefne trake za zaptivanje
na bazi bentonita ugraditi prema uputstvu proizvođača.

15,00

m

2,00

m

45

Nabavka I transport i ugradnja Sikaswell-P reljefnetrake ili
materijala odgovarajućih karakteristika, ugraditi prema
uputstvu proizvođača. ili odgovarajućih karakteristika.
Ukupno izolaterski radovi:
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XVII UGRADNJA JEDRA
Redni Opis pozicije
broj
Postavljanje sunčanog jedra od UV otpornog materijala,
materijal HDPE (polietilena visoke gustine) koji je otporan
na vetar, od tkaninem velike gustine sa čeličnom sajlom
1
naprezanja, sa karabinjerima i naprezačima, čeličnim
stubom noseće konstrukcije.

Kol.

Površine 52,00m2

1

Površine 43,00m2

1

Jed.
mer.

Jed.cen.

Ukupno

Jedinična
cena

Ukupno

Jedinična
cena

Ukupno

kompl
et
kompl
et

Ukupno ugradnja jedra :
XVIII UGRAĐENA OPREMA
Redni
Količin Jedinica
Opis pozicije
broj
a
mera
Postavljanje unutrašnje finske saune na spratu. Okvirnih
dimenzija 3,20x3,00m, minimalnog kapaciteta za 12 osoba.
Noseća konstrukcija rama je od 90/40mm rendisane
1
omorike (sa vlagom max 8-12%) što obezbeđuje minimalno
1
komplet
90mm debljinu zida. Dizajn I oprema se dogovara sa
dobavljačem I investitorom. Sauna mora biti kompeltno
opremljena svim elementima u uređajima za upotrebu.

2

3

XIX

Parna kabina na spratu: Okvirnih dimenzija 3,00x2,80m,
minimalnog kapaciteta za 10 osoba. Osnovna konstrukcija
(zidovi min 60mm, klupe I ugrađeni elementi) od
vodootpornog, termoizolovanog I parna brana WEDI ploče
( ploče od extrudiranog polisztirola) Dizajn I oprema se
dogovara sa dobavljačem I investitorom. Kabina za paru
mora biti kompeltno opremljena sa svim elementima u
uređajima za upotrebu.
Postavljanje finske saune i parne kabina sa svim potrebnim
elementima, opremom i priključcima.
Ukupno ugrađena oprema:

1

komplet

1

komplet

OPREMA ZA BAZENE

Redni
Opis pozicije
broj

Količin Jedinica
a
mera

1

Nabavka I ugradnja Jacuzzi kade kompletno sa priključkom
na vodovodnu mrežu, kanalizaciju I električne instalacije.
Dimenzije jacuzzi kade 2,57*2,19m, dubine 0,98m, 7-8
mesta za sedenje, proizvođača Jacuzzi Sienna Experience
ili drugog proizvođača istih karakteristika.

1

komplet

2

Postavljanje prelivnih rešetki širine 25cm I debljine 2,5cm.
Dužina rešetki je 1,00m, u beloj boji, ravne površine I
zakrivljenog oblika sa uglovima zajedno. Cenom obuhvatiti
I nosač rešetki u svemu prema standardima.

126,6

m

3

Kompletna nabavka I montaža tobogana sa kompletnim
povezivanjima u boji po izboru Investitora.

1

komplet
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4

Kompletna nabavka I montaža elementa “MALO CVEĆE”
sa potrebnim maglovitim rasprskivačima I sa kompletnom
instalacijom I povezivanjem u boji po izboru Investitora.

1

komplet

5

Kompletna nabavka I montaža elemenata VODENE
GLJIVE sa kompletnim povezivanjima u boji po izboru
Investitora.

2

komplet

6

Kompletna nabavka I montaža elementa za vodne avanture
sa kompletnim povezivanjima u boji po izboru Investitora.

1

komplet

7

Kompletna nabavka I montaža elementa za vodne avanture
- sa kompletnim povezivanjima
u boji po izboru
Investitora.

1

komplet

8

. Kompletna nabavka I montaža elementa “glava I telo
kita” sa kompletnim povezivanjima u boji po izboru
Investitora

1

komplet

9

Kompletna nabavka I montaža elementa “spiralna ruka” sa
kompletnim povezivanjima u boji po izboru Investitora.

1

komplet

Ukupno oprema za bazene:
PRIČVRŠĆIVANJE I ZAPTIVANJE
XX
Redni Opis pozicije
broj
Postavljanje konzolnih čeličnih nosača za pričvršćavanje
montažne kamene obloge (sa otvorenim fugama širine 4-10
1
mm) za zid od opeke ili lakog betona, sa rastojanjem
između obloge i zida od 50mm.

Kol.

Jed.
mer.

196

m2

Jed.cen.

Ukupno

Elementi za pričvršćivanje su od nerđajučeg čelika 150mm
Ø18/1,5 mm
Ukupno vrsta radova:
ČIŠĆENJE
Redni Opis pozicije
broj
XXI

Kol.

Jed.
mer.

1

Čišćenje trotoara, površina prostornih obloga, čišćenje
puteva

1

kompl.

2

Čišćenje i spremanje gradilišnog prostora

1

kompl.

3

Upravljanje građevinskim otpadom

1

kompl.

Jed.cen.

Ukupno

Ukupno čišćenje:
XXII OPREMA KROVNE BAŠTE
Redni
Opis pozicije
broj
1

Baštenski drveni objekti, drvene klupe sa naslonom za leđa.
Klupe dužine 2,00m, izrađene od kvalitetne jelovine, sa

Kol.

Jed.
mer.

4

kom

Jed.cen.

Ukupno

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 99/229

finalnim premazom lazurnom bojom u tri sloja sa svim
potrebnim predradnjama u tonu po izboru Investitora.

2

3

4

5

Baštenski drveni objekti, drvene kante za smeća sa
metalnim uloškom. Kante za smeće izrađene od kvalitetne
jelovine, sa finalnim premazom lazurnom bojom u tri sloja
sa svim potrebnim predradnjama u tonu po izboru
Investitora. Dimenzije kante: ukupna visina 80cm,
zapremina 50 litara.

4

kom

Baštenski drveni objekti, drvena pergola od kvalitetne
jelovine, sa finalnim premazom lazurnom bojom u tri sloja.
Visina pergole je 2,40m, dužina 2,00m I širina 1,00m.

5

kom

Baštenski drveni objekti, drveni sanduk za cveće, zajedno sa
biljkama. Sadnuke izvesti od kvalitetne jelovine, sa finalnim
premazom lazurnom bojom u tri sloja I sa metalnim
uloškom. Dimenzije 1,00*1,00, visine 60cm.

14

kom

Baštenski objekti, "uređenje nadgradnje zelenog krova"
PGE biljni sanduci na otvorenom prostoru, sa zasađivanjem
biljaka i postavljanjem mulča.

20,74

m2

Ukupno oprema krovne bašte:

REKAPITULACIJA RADOVA
A)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

AG RADOVI
Rekapitulacija
Pripremno-završni radovi, uređenje gradilišta
Opšti troškovi
Zemljani radovi
Bravarski radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Armirački radovi
Postavljanje i montaža prefabrikovanih konstruktivnih
elemenata

UKUPNO

Zidarski radovi
Malterisanje i rabiciranje
Suva gradnja
Izrada podloge, izrada tople i hladne obloge zidnih i
podnih površina
Limarski radovi
Stolarski radovi
Građevinska stolarija
Obrada zidova
Izolacija
Ugradnja suncobrana
Ugrađena oprema
Oprema za bazene
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XX
XXI
XXII

Pričvršćivanje, zaptivanje
Čišćenje
Oprema krovne bašte
Ukupno AG radovi:

B
Redni
broj

TERMOMAŠINSKI RADOVI
Opis pozicije

Jed.
mer.

Kol.

200

m‘

14

kom

DN100/200

6

kom

Spojnice od PE-HD koje se posle montaže ispunjavaju
PUR-PEN masom, za cevovode:
DN100/200

50

kom

Kompenzacioni jastuci od polietilena u oblozi od
laminata dužine l=1,0m. Kompenzacioni jastuci se
postavljaju po celom obimu cevi na svim lukovima.

30

kom

Montažne gredice od ekstrudiranog tvrdog stirodura
100x100mm dužine 0,6m koje se postavljaju ispod
predizolovanog cevovoda na svaka 2,5m dužine .

80

kom

Zaptivni komadi koji se postavljaju na prolazima cevi
kroz zid. Za cevi dimenzija.
DN100/200

4

kom

Leptirasti zatvarači koji se ugrađuju u energetskom
objektu u kompletu sa kontraprirubnicama i
prirubničkim setom dimenzija:
DN100 PN16

2

kom

1

kom

I.1

Priključni toplovod od energetskog objekta do
toplotne podstanice izrađen od predizolovanih cevi:
Isporuka i ugradnja:

1.

Predizolovanih čeličnih cevi sa poljnom zaštitom od
polietilena proizvodnje „Itolir“ ili ISO-plus ili
odgovarajuće. Cevi isporučivati u dižinama od 12,0m i
6,0m. Cevi isporučiti sa kontrolnim kablovima za
detekciju curenja.
DN 100/200 Ø114,3x3,6

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ukupno

Predizolovani čelični lukovi 90° dimenzija:
DN100/200

3.

Jed.cen.

Čvrste-fiksne tačke za cevovod:

Primarna cirkulaciona pumpa koja se ugrađuje u
energetskom objektu, u kompletu sa
kontraprirubnicama i prirubničkim setom.
Grundfoss TP65-130/4 ili odgovorajuće; G=30m³/h ;
H=10mVS ; 3x400V ; Pe=1,5kW
NAPOMENA:
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Primarnu cirkulacionu pumpu ugraditi sa ostalom
opremom u energetskom objektu.

10.

Ispitivanje predizolovanog dela cevovoda na čvrstoću i
nepropustljivost. Ispitivanje izvršiti komprimovanim
vazduhom pod pritiskom od 6,0bar u trajanju od 12h.

1
kompl
Ukupno predizlovani cevovod (I.1)

I.2
1.

2.

Prateći garđevinski radovi za predizolovani
cevovod
Obeležavanje trase cevovoda od energetskog objekta
do toplotne podstanice bazena

100

m‘

Iskop zemlje III kategorije za polaganje
predizolovanog cevovoda, širina iskopa 0,9m, dubina
iskopa 0,9m

50

m‘

Isporuka i ugradnja sitnog peska "Dunavac" posle
polaganja cevovoda. Pesak nanositi u slojevima po
20cm sa mašinskim nabijanjem žabicom. Ukupna
visina nabijenog peska treba da bude h=600mm

35

m³

Isporuka i ugradnja upozoravajuće trake od PVCa sa
natpisom "toplovod", koja se postavlja na visinu
30mm od gornje ivice cevovoda

100

m‘

Vraćanje rastresite zemlje sa nabijanjem u visini od
30cm

45

m³

Napomena: Voditi računa o eventualnom ukrštanju
toplovodnih instalacija sa ostalim instalacijama.

3.

4.

5.

6.

II

Geodetsko snimanje ugrađenih toplovodnih cevi sa
izradom elaborata za KAT-KOM
100
m‘
Ukupno prateći garđevinski radovi za predizolovani cevovod (I.2)
Instalacije u toplotnoj podstanici u suterenu sa
bojlerima za toplu sanitarnu vodu i instalacije na I
spratu u klima centrali (u prostoru 1.17)
Isporuka i ugradnja:

1.

Hidraulične skretnice dimenzija DN350
Ø355,6x8,0mm visine H=2100mm sa original
ovalnimm loncima i sa sledećim priključcima:
DN100 PN16 kom x 4
DN20 R3/4“ kom x 2
DN15 R1/2“ kom x 3
Hidrauličnu skretnicu treba antikorozivno zaštitit sa
dva premaza osnovnom bojom.

1

kompl

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 102/229

2.

Sabirnik i razdelnik izrađeni od čeličnih cevi
Ø168,3x4,5mm dužine l=2200mm, na jednom kraju
zatvoren original obvalnim dancem, a na drugom kraju
završiti sa redukcijom Ø168,3/114,3. Razdelnik i
sabirnik imaju sledeće priključke:
DN80 PN16 kom x 1
DN40 R6/4“ kom x
DN25 R1“ kom x 1
DN65 PN16 kom x 1
DN32 R5/4“ kom x 4
DN15 R1/2“ kom x 1

3.

4.

5.

2

kompl

Leptirasti zatvarači u kompletu sa kontraprirubnicama
i prirubničkim setom dimenzija:
DN100 PN16

5

kom

DN80 PN16

2

kom

DN65 PN16

5

kom

Hvatač nečistoća prirubnički u kompletu sa
kontraprirubnicama i prirubničkim setom, dimenzija:
DN100 PN16

1

kom

2

kompl

DN40 R6/4“

16

kom

DN32 R5/4“

28

kom

DN25 R1“

4

kom

DN20 R3/4“

9

kom

DN15 R1/2“

20

kom

STA-D 40 R6/4“

1

kom

STA-D 32 R5/4“

1

kom

STA-D 20 R3/4“

1

kom

4

kom

4

kom

Razdelnik i sabirnik za grejanje bazena izrađen od
čeličnih cevi ∅ 114,3x3,6 L=1000mm na jednom kraju
zatvoren original ovalnim dancem, a na drugom kraju
završiti sa redukcijom ∅ 114,3/76,1. Razdelnik i
sabirnik imaju sledeće priključke:
DN32 R5/4“ kom x 4
DN15 R1/2“ kom x2

6.

7.

8.

Kuglaste slavine od bronze iMi-Glabo-H dimenzija:

Ručni regulacioni ventil iMi-tip:

Automatski odzračni ventil iMi-ZUT 20
DN20 R3/4“

9.

Slavine za punjenje i pražnjenje:
DN20 R3/4“
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DN15 R1/2“

10.

18

kom

2

kompl

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

3

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kopmp

1

kompl

1

kom

1

kom

1

kompl

Sabirnik i razdelnik izrađen od čelične cevi
Ø114,3x3,6 dužine l=700mm koji se montira u
prostoru klima centrale na I spratu (prostorija br1.17).
Sabirnik i razdelnik su na jednom kraju zatvoreni
original ovalnim dancem a na drugom kraju završeni
sa redukcijom Ø114,3/76,1. Sabirnik i razdelnik imaju
sledeće priključke:
DN65 PN16 kom x 1
DN32 R5/4“ kom x 2
DN15 R1/2“ kom x 1

11.

12.

13.

Cirkulaciona pumpa P1.1 u kompletu sa
kontraprirubnicama i prirubničkim setom, elektronska:
Wilo Stratos 50/1-12 G=15m³/h ili odgovorajuće ;
H=8,3mVS ; napajanje 1x230V
Cirkulacione pumpe u kompletu sa holenderskim
priključcima:
P1.2 – Wilo Stratos 25/1-6 ; G=2,8m³/h ili
odgovorajuće ; H=4,2mVS ; napajanje 1x230V
P2 – Wilo Yonos Maxo 30/0,5-10 ; G=5,3m³/h ili
odgovorajuće ; H=4,5mVS ; napajanje 1x230V
P3 – Wilo Yonos Maxo 25/0,5-7 ili odgovorajuće;
G=2,0m³/h ; H=4,5mVS ; napajanje 1x230V
P4.1 ; P4.2 ; P4.3 - Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8 ili
odgovorajuće ; napajanje 1x230V
P5 - Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8 ili odgovorajuće;
napajanje 1x230V
P6 - Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8 ili odgovorajuće;
napajanje 1x230V
P7 - Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8 ili odgovorajuće;
napajanje 1x230V
Regulacioni ventili:
RV1.1 - Trokraki regulacioni ventil Siemens VXC
41.50 ; ili odgovorajuće KVS 25 ; DN50 R2"
Motorni pokretač ventila Siemens SAX61.03 ; 800N
ili odgovorajuće ; 20mm ; AC/DC 24V;
DC 010V / DC 4-20mA
RV1.2 - Trokraki regulacioni ventil Siemens VXC
41.25 ili odgovorajuće ; KVS 10 ; DN25 R1"
Motorni pokretač ventila Siemens SAX61.03 ili
odgovorajuće ; 800N ; 20mm ; AC/DC 24V;
DC 010V / DC 4-20mA
RV2 - Trokraka regulaciona slavina za podno grejanje
ESBE VRG 131 DN32 R5/4" KVS 16 ili
odgovorajuće
RV3 - Trokraka regulaciona slavina za radijatorsko
grejanje ESBE VRG 131 DN25 R1" KVS 10 ili
odgovorajuće

14.

Regulator ESBE sa integrisanim motornim
pokretačem za podno grejanje sa cevnim
temperaturnim senzorom tip CRA 121 ili
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odgovorajuće

Regulator ESBE za radijatorsko grejanje sa spoljnim i
cevnim temperaturnim senzorima i integrisanim
motornim pokretačem tip 90C-1B ili odgovorajuće

1

kompl

Holenderi od MS Giacomini tip R18 dimenzija ili
odgovorajuće:
DN40 R6/4“

12

kom

DN32 R5/4“

12

kom

DN25 R1“

10

kom

DN20 R3/4“

1

kom

17.

Zatvorene ekspanzione posude za sanitarnu vodu
V25/6,0

3

kom

18.

Sigurnosni ventil na strani sanitarne vode, baždaren, sa
atestom. Pritisak otvaranja po=6,0bar
DN25 R1“

3

kom

3

kom

DN50 R2“

1

kom

DN25 R1“

3

kom

Mešni termostatski ventil ta sanitarnu vodu za
instalacije tuševa
DN40 R6/4“

1

kom

Reecirkulacione pumpe za sanitarnu toplu vodu
Grundfoss u kompletu sa holenderima ili
odgovorajuće:
PR-1 i PR-2 tip UPS 25-60N , napajanje 1x230V

1

kom

PR-3 tip UPS 25-40N , napajanje 1x230V

1

kom

23.

Manometri za vodu 0-10bar

3

kom

24.

Bimetalni termometri za vodu Ø60mm

5

kom

25.

Čelične cevi u kvalitetu Č1212 dimenzija:
Ø114,3x3,6

24

m‘

Ø76,1x2,9

80

m‘

Ø60,3x2,9

24

m‘

15.

16.

19.

20.

21.

22.

Bojler za sanitarnu toplu vodu zapremine 1000l za
radne pritiske od 8,0bara sa cevnim izmenjivačem
toplote površine min 3,45m², toplotno izolovan
izolacijom debljine 10cm, sa zaštitnom anodom i
priključkom za elektro grejač. Bosch tip AS100
UNO/8 bar ili odgovorajuće.

Nepovratni ventil od MS dimenzija
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25.1

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Ø48,3x2,6

60

m‘

Ø42,4x2,4

36

m‘

Za čelične lukove iz pozicije 25., materijal za
zavarivanje, obujmice sa gumenim umetkom i ostali
montažni materijal računati do50% od vrednosti
prethodne stavke

Pauš.

1

„T“ komadi od čelika dimenzija:
Ø76,1

1

kom

Ø60,3

2

kom

Ø42,4

1

kom

Ø48,3

2

kom

Ø33,7

1

kom

Ø76,1/60,3

4

kom

Ø48,3/42,4

10

kom

Ø42,4/33,7

4

kom

Antikorozivna zaštita čeličnih cevi sa dva premaza
osnovnom bojom uz prethodno čišćenje cevi do
metalnog sjaja

55

m²

Toplotna izolacija od kamene vune debljine 50mm
gustine 80kg/m³ u plaštu od AL lima. Izoluju se
sabirnici i razdelnici i hidraulučna skretnica

8

m²

Cevasta toplotna izolacija od kamene vune gustine
80kg/m³ u plaštu od AL folije. Sastave cevne izolacije
treba ojačati samolepljivim AL trakama i dodatno AL
trake treba postavljati na svaka 0,3m izolacije,
dimenzija:
Ø114x20

24

m‘

Ø76x20

70

m‘

Ø60x20

24

m‘

Ø48x20

60

m‘

Ø42x20

30

m‘

Ø35x20

30

m‘

Pomoćna čelična podkonstrukcija za montažu
termomtašinske opreme. Podkonstrukciju treba
antikorozivno zaštititi sa dva premaza zaštitne boje i
dva premaza završnom bojom.

80

kg

DN50 Ø63

10

m‘

DN40 Ø50

10

m‘

Koncentrične redukcije dimenzija:

PPR cevi i fiting za sanitarnu vodu

Cevi za sanitarnu vodu od FeZn dimenzija:
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34.

35.

DN40 Ø6/4“

12

m‘

DN32 Ø5/4“

10

m‘

DN25 Ø1“

10

m‘

Za fitin i ostali pomoćni montažni materijal računati
do 50% od prethode stavke

Ispitivanje toplovodne instalacije u toplotnoj
podstanici na čvrstoću i nepropustljivost pod pritiskom
od 6 bara u trajanju od 12h. O rezultatima ispitivanja
treba sačitini zapisinik.

36.

Obeležavanje pumpi, cevovoda regulacionih ventila,
bojlera i ostale opreme odgovarajućim oznakama

37.

Izrada tehnološke šeme toplotne podstanice sa
cevovodima u boji i postavljanje iste na zidu u
toplotnoj podstanici

Pauš.

1

1

pauš.

1

pauš.

1
pauš.
Ukupno toplotna podstanica:

III

Instalacije podnog grejanja

1.

Isporula i ugradnja zidnih ormarića za podno grejanje
sa po 6 krugova proizvodnje iMi. Zidni ormarići se
ugrađuju u zidove

6

kom

Dynalix razdelnik i sabirnik podnog grejanje izrađen
od INOX-a sa meračima protoka, sa po šest krugova
grejanja, sa priključcima DN20 R3/4“ spoljni ili
odgovorajuće

6

kompl

Spojnice za cevi podnog grwejanja Ø18x2mm DN20
R3/4“

72

kom

Cevi za podno grejanje Pex sa O2 barijarom
dimenzija:
Ø18x2

4200

m‘

5.

Sistemska ploča za podno grejanje

680

m²

6.

Dilataciona traka za podno grejanje

850

m‘

Primarni razvod tople vode za podno grejanje od
bakra:
CuØ42x1,5

50

m‘

CuØ35x1,0

30

m‘

CuØ28x10

40

m‘

1

pauš.

2.

3.

4.

7.

8.

Za lukove od bakra, redukcije, materijal za lemljenje,
obujmice sa gumenim umetkom i ostali montažni
materijal računati do30% od prethodne stavke
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

„T“ komadi od bakra:
CuØ24x28x42

10

kom

CuØ35x28x35

2

kom

CuØ42/35

2

kom

CuØ28/22

2

kom

CuØ42x6/4“ muški

2

kom

CuØ28/1 muški

12

kom

CuØ22x3/4“ muški

2

kom

Automatski odzračni ventil iMi-ZUT 20 R3/4“ ili
odgovorajuće

2

kom

1

pauš.

1

pauš.

10

m²

Koncentrične redukcije:

MS prelaz

Ispitivanje instalacije podnog grejanje na
nepropustljivost. Ispitivanje vršiti vazduhom pod
pritiskom od 4,0bara. Instalacije treba da budu pod
pritiskom sve vreme dok se ne završi postavljanje
betonske košuljice. 24 časa posle postavljanja
betonske košuljice pritisak u mreži treba smanjiti na
2,0 bara i pod tim pritiskom instalacije treba da bude
sve dok se ne izvrši punjenje instalacije vodom. O
rezultatima ispitivanja treba sačiniti zapisnik.

Punjenje instalacije podnog grejanja tehnički
mekšanom vodom. Instalaciju treba puniti „krug po
krug“ pomoću pumpe koja može da ostvari cirkulaciju
vode kroz grejni krug da bi se instalacija dobro
odzračila. Pritisak vode treba da bude 2,0bara
Bojenje bakarnih cevin sa dva premaza tzv. radijator
lak bojom; crvenom dovodne cevi a belom povratne
cevi. Prethodno, bakarne cevi treba očistiti i dva puta
premazati prajmerom za bakar.

16.

Obeležavanje krugova podnog grejanja u ormarićima
prema projektnoj dokumentaciji
1
pauš.
Ukupno instalacije podnog grejanja:

IV

Instalacije radijatorskog grejanja:
Isporuka i ugradnja :

1.

2.

Aluminijumskih grejnih tela aklimat:
tip M600 čl 25 ukupno

25

čl

tip M900 čl 175 ukupno

175

čl

1“-1/2“ desna

30

kom

1“-1/2“ leva

27

kom

Radijatorska redukcija:
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1“-čep desni

6

kom

1“-čep levi

5

kom

3.

Konzola za AL radijatore RKP-F8 ili odgovorajuće

40

kom

4.

Nosač NGR ili odgovorajuće

34

kom

5.

Odstojnik ROGL ili odgovorajuće

20

kom

6.

Radijatorski ventili sa usponskom cevi za dvocevni
sistem grejanja za radijatore na spratu sa priključkom
za MS prelaz DN15 R1/2“

14

kom

4

kom

4

kom

17

kom

4

kom

30

m‘

1

pauš.

2

kom

R5/4“

4

kom

R1“

2

kom

CuØ28/5/4“M

2

kom

CuØ22/1“ M

2

kom

16.

CuØ18/1/2“ M

34

kom

17.

Cevni razvod od bakra:
CuØ28x1,0

40

m‘

CuØ22x1,0

50

m‘

7.

Radijatorski ventil prav
DN15 R1/2“

8.

Radijatorski navijak prav
DN15 R1/2“

9.

Ručne odzračne slavine
DN15 R1/2“

10.

Slavine za punjenje i pražnjenje
DN15 R1/2“

11.

Čelične cevi u kvalitetu Č1212 dimenzija:
Ø42,4x2,6

12.

13.

Za materijal za zavarivanje, cevne lukove, obujmice sa
gumenim umetkom i ostali montažni materijal računati
do50% od prethodne stavke

„T“ komadi od čelika dimenzija:
Ø42,4

14.

15.

0,00

Muf dimenzija:

MS prelaz:
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CuØ18x1,0

75

m‘

1

pauš.

CuØ28/22

4

kom

CuØ22/18

6

kom

CuØ22/18

16

kom

CuØ18x18

8

kom

Antikorozivna zaštita bakarnih cevi sa dva premaza
prajmerom za bakar uz prethodno detaljno čišćenje
bakarnih cevi

26

m²

22.

Završno farbanje bakarnih cevi sa dva premaza
radijator lak belom bojom

6

m²

23.

Ispitivanje instalacije radijatorskog grejanja na
čvrstoću i nepropustljivost pod pritiskom od 4,0bara u
trajanju od 12h. O rezultatima ispitivanja treba sačiniti
zapisnik

1

pauš.

20

m‘

18.

19.

20.

21.

24.

Za lukove od bakra, obilazne lukove, obujmice sa
gumenim umetkom, materijal za zavarivanje i ostali
montažni materijal računati do 30% od prethodne
stavke

Redukcije od bakra:

„T“ komadi od bakra:

Isporuka i ugradnja zaštitnih cevi izrađenih od inoxa
na prolazima bakarnih cevi kroz međuspratnu
konstrukciju, dimenzija:
Ø22x1,5mm

25.

Punjenje i odzarčivanje instalacije radijatorskog
grejanja.
1
pauš.
Ukupno instalacije radijatorskog grejanja:

V

Ventilacija prostora bazena (VS0.1)
Isporuka i ugradnja :

1.

Klima komora za spoljnju ugradnju konstruisana za
ventilaciju i odvlaživanje zatvorenih bazenskih
prostora. Klima komora Dantherm, tip DanX 16/32
XWPS ili odgovarajuće. U sastavu komore nalazi se
pločasti izmenjivač toplote, toplotna pumpa sve u
kompletu sa frekventnim regulatorima, opremom u
polju, komandnim ormanima , automatikom i
ožičenjem na komori. Napajanje komore 3 x400 V.
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Konstrukcija:
Klima komora treba biti izrađena prema ISO
sertifikatu i u skladu sa EN 1886:
Klasa izolacije T3
Klasa termo prekida TB3
Čvrstoća D1
Klasa zaptivenosti L2
Klasa curenja filtera F8
Zaštita od korozije sa unutrašnje strane klase C4
Kućište je izrađeno od zida debljine 1.25mm, dok
paneli i okvir moraju biti od pocinkovanog lima
debljine min 0.9mm (275g/m²), tretirani premazom od
minimalno 70µm u unutrašnjosti, neposredno nakon
ukrajanja a pre savijanja radi zaštite od korizije.
Konstrukcija u boji RAL 7024 Grafitno siva, paneli
RAL 7044 svetlo siva. Spoljni paneli treba da budu sa
izoalcijom od mineralne vune minimalno 50mm, a
toplota i hladna zona unutar komore podeljni
pocinkovanim panelima debjine 1.25mm sa izolacijom
od mineralne vune debljine minimalno 30mm.
Sva pristupna vrata za pokretne delove klima komore
treba da su sa šarkama, revizionim otvorima i
osveteljenjem 230V. Kondenz tacne moraju biti
izrađene od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika sa
premazom za bazenske uslove. Unutrašnje i spoljašnje
površine i krov klima komore moraju biti tretirane
premazom radi zaštite od korozije. Fleksibilne
konekcije za ubacni i odsisni vazduh.

Sekcija rekuperatora:
Pločasti rekuparator toplote treba da bude izrađen od
aluminijuma, sa anodiziranom površinom i
plastifikacijom. Površina pločastog rekuperatora
toplote je tretirana protiv pojave korozije. Pločasti
rekuperator treba da poseduje certfikat od strane
Eurovent-a. Sekcija rekuperatora dolazi sa bypass-om
i regulatorom protoka kako bi se omogućio
proporcionalni protok vazduha u zavisnosti od režima
rada klima komore i omogućio free cooling u letnjem
periodu. Modulacija demepra treba da bude od 0100% protoka svežeg vazduha. Sekcija rekuperatora
mora biti opremljena tacnom za kondenzat od
nerđajućeg čelika.
Mešna sekcija:Mešna sekcija treba da se sastoji od tri
regulatora protoka koji se mogu podesiti tako da se
količina svežeg vazduha može podešavati u rasponu
od 0 do 100% otvorenosti.
Regulatori
protoka:
Svi Regulatori protoka treba da su izrađeni od
aluminijuma otpornog na vodu sa sadržajem hlora i
drugih bazenskih agenasa. Pogoni svih regulatora
protoka u klima komori moraju biti sa žaštitom klase
IP 66, namenjenom za rad u agresivnim okruženjima.
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Toplotna
pumpa:
Toplotna pumpa treba da bude integrisana u klima
komori sa visoko efikasnim zavojnim on/off
kompresorom. Toplotna pumpa treba da ostvaruje
faktor korisnog dejstva minimum COP=5,2 (zimski
režim).
Površina kondezatora i isparivača mora biti tretirana i
otporna na vazduh sa sadržajem hlora.
Ventilatori:
U jedinicu treda da budu ugrađeni direktno kuplovani
EC ventilatori postavljen na antivibracione oslonce
prilagođene ventilatoru. Ventilatori moraju biti
balansirani pre ugradnje da ne bi došlo do oštećenja
usled vibracija. Stepen modulacije treba da bude 010V.
Filteri:
Filteri svežeg vazduha treba da su klase G4+M5, a
odsinog vazduha su najmanje M5 klase, vrećastog
tipa, postavljeni na mehanizmu za brzu zamenu koji
takođe sprečavaju curenje vazduha na spojevima. Sve
filterske sekcije treba da budu opremljene prekidačima
za kontrolu zaprljanosti filtera.
Noseći
ram:
Svaka sekcija treba da dolazi sa nosećim ramom od C
profila izrađenih od galvanizovanog čelika i montiran
na podesive nosače.
Vodeni grejač:
Izolacija
el.
priključaka
:
Svi elektro potrošači treba da su priključeni na
električnu energiju sa izolacionim elementima koji
zadovoljavaju nepropusnost na vodu i vlagu klase
IP65.
REGULACIJA:Klima komora treba da koristi
standardnu regulaciju koja se montira nazidu kontrolne
sobe . Komponente za kontrolisanje i regulaciju treba
da su izrađeni od strane poznatog renomiranog
proizvođača.Potrebno je da postoje mogućnost
vođenja klima komore u zavsinosti od :Senzora vlage
u bazenskoj prostoriji, korigovano prema spoljnim
uslovimaTemperature
vazduha
u
bazenskoj
prostorijiMinimalne količine svežeg vazduhaVremena
rada jediniceMinimalne količine svežeg vazduha u
različitim periodima godine (ubacuje se više svežeg
vazduha u periodima povećane vlažnosti i leti)Svi
potrebni parametri da budu vidljivi na displeju
kontrolnog panela. Sva potrebna ožičenja treba da su
urađena u klima komori i do elektro ormana.
Frekventni regulatori treba da budu za unutrašnju
ugradnju.
Elektro komandni orman:Standardni
kontrolni/regulacioni orman treba da se montira u
tehničkoj prostoriji i integrisan sa svim potrebim
regulacionim i kontrolnim uređajima (zaštita motora,
osigurači, regulatori, prekidači, senzori...)
BMS-komunikacija:
C-BUS WEB
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Jedinca mora posedovati izjavu izvođača da je
izrađena u skladu sa direktivama Evropske Unije:
2006/42/EC – Direktiva bezbednosti mašina;
2006/95/EC – direktiva o niskoj voltaži
2004/108/EF – direktiva o elektromagnetnoj
kompatibilnosti mašina (EMC)
2002/95 /EEC – RoHS drektiva
2002/96/EC – Weee direktiva
Takođe klima komora mora biti proizvedena u
skladu sa standardima
DS/EN ISO 12100 – sigurnosti mašina
EN 60/204-1 Elektronska oprema mašina, poglavlje 1:
Opšti zahtevi.
Tehnički podaci
Zimski režim
Projektna spoljna temperatura: -15 ºC
Relativna vlažnost spoljnjeg vazduha: 90%
Temperatura vazduha na ulazu u KK: 31%
Relativna vlažnost vazduha na ulazu u KK: 53%
Procenat svežeg vazduha: 30%
Stepen rekuperacije plocastog rekup: 67,9%
Ukupni protok ubacnog vazduha: 28000 m3/h
Eksterni stat. pad pritiska ventilatora: 350 Pa
Elektro snaga ubacnog ventilatora: 15 kWel
Ukupni protok odsisnog vazduha: 28000 m3/h
Eksterni stat. pad pritiska ventilatora: 350 Pa
Elektro snaga odsinog ventilatora: 15 kwel
Ukupni kapacitet odvlaživanja: 226 l/h
Temperatura vazduha pre i posle grejača: 22/40 C
Kapacitet vodenog grejača vazduha: 170 kW
Rezim vode: 80/60 C
Topl. snaga kondenzatora topl. pumpe =93,5kW
COP tolpotne pumpe : 5.2
Temperatura vazduha pre i posle HP: 25/35 C
Letnjii režim
Projektna spoljna temperatura: 35 ºC
Relativna vlažnost spoljnjeg vazduha: 35%
Temperatura vazduha na ulazu u KK: 31%
Relativna vlažnost vazduha na ulazu u KK: 53%
Procenat svežeg vazduha: 100%
Stepen rekuperacije plocastog rekup: 57,8%
Ukupni protok ubacnog vazduha: 28000 m3/h
Eksterni stat. pad pritiska ventilatora: 350 Pa
Elektro snaga ubacnog ventilatora: 15 kWel
Ukupni protok odsisnog vazduha: 28000 m3/h
Eksterni stat. pad pritiska ventilatora: 350 Pa
Elektro snaga odsinog ventilatora: 15 kwel
el.napajanje 3x400V
dimenzije klima komore LxB/H=5868x2200/2800 mm
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ukupna težina sa filterskim sekcijama G=4881kg.
Kompletna pozicija uključuje puštnje u rad,
testiranje i obuku.

2.

3.

4.
a)

1

kom

Projektovane PP klapne su TROX- tip FKAEU/RS/Z45 ili odgovorajuće dimenzija:
1200x800

2

kom

500x500

1

kom

Automatske regulacione klapne TROX tip ili
odgovorajuće
EN 200x200

1

kom

EN400x400

1

kom

RN315

4

kom

EN500x500

1

kom

7

kom

LVS125+G1

7

kom

Rešetke za dovod vazduha koje se montiraju na spiro
kanale izrađene od eloksiranog AL lima plastificirane
u boji prema odluci investitora, odgovarajuće TROX
tip:
TRS-R825x125

24

kom

TRS-R625x125

10

kom

Rešetke za dovod vazduha sa dva reda lopatica i
demperom TRS-K 125x325 ili odgovorajuće

2

kom

2900

kg

1

pauš.

„Spiro“ kanali izrađeni od pocinkovanog lima ili
odgovorajuće dimenzija:
Ø1000

10

m‘

Ø710

10

m‘

Ø630

40

m‘

Ø500

12

m‘

Ø355

8

m‘

Protivpožarrne klapne sa motornim pokretačem,
vatrootpornosti 120min sa krajnim prekidačima. Motor
klapne je sa povratnom oprugom; napajanje 1x24VAC

PV vazdušni ventil sa priključnom kutijom TROX ili
odgovorajuće:
za dovod vazduha tip:
Z-LSS125+G1

b)

5.

6.

7.

8.

za odvod vazduha tip:

Kanalski razvod izrađen od pocinkovaog lima,
uključujući fazonske komade, priključen itd. Obračun
po kg ugrađenog kanala
Za MEC profile, materijal za vešanje, materijal za
dihtovanje i ostali montažni materijal računati do30%
od prethodne stavke
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9.

10.

11.

12.
-

13.

14.

Ø315

40

m‘

Ø160

4

m‘

Ø125

14

m‘

Koncentrična redukcija od FeZn za spiro cevi RCLU
ili odgovorajuće dimenzija:
Ø1000/630

1

kom

Ø710/630

1

kom

Ø315/160
R500/355

1

kom

1

kom

1000/315/1000

1

kom

1000/710/1000

1

kom

Ø710

1

kom

Ø630

2

kom

Ø500

1

kom

Ø315

2

kom

Ø1100

1

kom

Ø355

1

kom

Ø355 l=9,5m protok Lu=2400m³/h

9,5

m

Ø315 l=5,5m protok Lu=2000m³/h

5,5

m

Ø1100 l=10,5m protok Lu=2000m³/h

10,5

m

Ø1100 l=17,0m protok Lu=6000m³/h

17

m

Ø850 l=11,5m protok Lu=5000m³/h

11,5

m

Ø850 l=5,3m protok Lu=2500m³/h

5,3

m

Ø600 l=15,0m protok Lu=7000m³/h sa završnom
kapaom

15

m

Ø1100mm

1

kom

Ø850mm

2

kom

Ø600mm

1

kom

„T“ komad TCU dimenzija

Koleno 90°-BFU dimenzija:

Kanali izrađeni od tekstila FABRICAIR COMBI 20 ili
odgovorajuće, okrugli sa istrujavanjem prema šemi
istrujavanja dimenzija:
deonica I:
deonica II:
deonica III:
deonica IV:
deonica V:
deonica VI:
deonica VII:

Koleno 90° od tekstila dimenzija:

Redukcioni komad
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Ø1100/850mm

1

kom

Ø800/600mm

1

kom

1

kompl

430

m²

2

kom

60

m²

2

kom

15.

Materijal za vešanje i montažu kanala od tekstila

16.

Farbanje (plastifikacija) spiro kanal bojom otpornom
na isparenja iz bazena u tonu prema izboru investitora.
Kanali se plastificiraju sa spoljne i unutrašnje strane

17.

18.

19.

Spoljne protivpožarne rešetke sa zaštitnom mrežicom
izrađene od aluminijumskih profila. Razmak između
lamela treba da bude 82,5mm, a širina rešetki min
95mm, odgovarajuće TROX tip AWG ili odgovorajuće
dimenzija: 2000x1800mm
Isporuka i ugradnja toplotne izolacije u samolepljivim
pločama Armaflex sa parnom branom debljine 19mm.
Izoluju se kanali u mašinkoj sali (prostor 1.17) za svež
ubacni i povratni vazduh
Isporuka i ugradnja detektora dima koji se ugrađuju u
kanale za dovod i povratak vazduha. Napajanje
1x230V sa alarmnim relejnim kontaktom.
TROX tip RM-0-3-D ili odgovorajuće

20.

Protivpožarni termostat koji se ugrađuje u kanal za
dovod i odvod vazduha opsega 15-95°C, sa kapilarom
dužine 700mm i dugmetom za reset Siemens tip:
RAK-TW-1000S-H ili odgovorajuće

VI

2
kom
Ukupno ventilacija prostora bazena (VS0.1):

Ventilacioni sistem VS0.2 za prostore garderoba
Isporuka i ugradnja :

1.

KLIMA KOMORE sa rotacionim regeneratorom
Restoran
Klimatizaciona komora (dvoetažna sa gornjim
priključcima za vazduh– opsluživanje DESNO u
smeru strujanja svežeg vazduha) za pripremu vazduha,
i niskim intenzitetom buke pri radu, sa integrisanom
automatikom (IQnomic), preciznošću regulacije
temperature +/-1 °C i protoka +/-5%. Uređaj treba
isporučiti u sekcijama i sastaviti na licu mesta. U
sklopu komore isporučuje se elektrokomandni orman
sa povezivanjem opreme u polju.Kućište klima
komore se sastoji od izolovanih panela i vrata sa
mogućnošću zaključavanja, od galvanizovanog lima
debljine 1.0mm, sa izolacijom od mineralne vune
debljine 56mm (gustina = 30kg/m3), koja je smeštena
između unutrašnjeg i spoljnjeg panela. Spoljašnost
panela je u sivoj boji (RAL1015). Jedinica se može
podeliti na tri dela ( ukoliko je potrebo i u više delova)
radi lakšeg postavljanja.
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Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba
da budu u skaldu sa EN 1886, i to da obezbeđuje
minimalno sledeće klase :
Mehanička stabilnost minimalno klase-D2
Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1
Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T3
Faktor termo-prekida minimalno klase-TB3
Komora mora posedovati važeći Eurovent
sertifikat
Takođe potrebno je dostaviti dekleraciju o usagla
šenosti sa sledećim direktivama i standardima:
Directive:
2006/42/EC, (LVD included).
2009/125/EG, Ecodesign (Commission regulation
(EU) No. 327/2011)
2009/125/EG, Ecodesign (Commission regulation
(EU) No. 1253/2014)
2014/53/EU RED (Radio equipment directive), (EMC
included)
Standardi:
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2006
EN ISO 13857:2008
EN 61000-6-3:2007+A1
EN 60730-1
EN 1886:2007
EN 13053:2006+A1:2011
Sa komorom dolazi integrisani sistem automatskog
upravljanja baziran na mikropocesoru (IQnomic) sa
zasebnim kontrolnim displejem. Sve unutrašnje
kontrole i senzori su povezani u fabrici. Sistem
reguliše temperature, protoke i ostale funkcije. Sve
ostale dodatne funkcije su predprogramirane u
mikropricesor i aktivaraju se preko upravljačkog
ekrana osetljivog na dodir na klima komori.
Mikroprocesor kompatibilan sa BMS-om omogućava
korišćenje alarma i detekciju grešaka.Klima komora se
prilagođava zahtevima u skaldu sa EMC dirktivama i
tesitrana je prema međunarodnom standardu
EN50081-1&EN50082-2
Klima komora poseduje is Eurovent certifikat sa
nultim odstupanjem između izmerenih vrednosti i
vrednosti u teh dokumentaciji .
Proizvodnje SWEGON ili odgovorajuće, tip GOLD F
RX 012 TOP ili odgovorajuće , klasa energetske
efikasnosti A+ prema Eurovent klasifikacijidokazuje se tehničkim izborom iz softvera
proizvođača
Klima komora se sastoji od sledećih sekcija:

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 117/229

Ulazna sekcija sa demperima za unutrašnju ugradnju
u kanalu.
Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase
nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V

Filteri za spoljašnji vazduh na ubacnom delu klima
komore
Filetri dovodnog vazduha su kasetnog tipa, ePM10
60% (M5) ili odgovorajuće, otporni na plamen u
skladu sa F1 DIN 53438 i otporni na temperature
+110oC. Filtere na mestu drži uređaj sa brzim
zaključavanjem.
Dimenzije kaseta: 2x(500x470x130)
Početni pad pritiska 115 Pa
Krajnji pad pritiska 215 Pa
Rotacioni regenerator toplote tip RECOsorptic ili
odgovorajuće
Visoko efikasni regenerator toplote sa površinom od
Zeolita sa velikom sposobnošću transporta i apsorbcije
vodene pare iz vazduha.
"No Carry Over " funkcija zahvaljujući kojoj se
postiže nizak procenat polutanata u svežem vazduhu iz
otpadnog vazduha( ispod 0,5%), a koji se postiže
stalnom kontrolom pritisaka na rotoru, pravilnim
balansiranjem protoka i regulisanjem broja obrtaja
rotacionog regeneratora
"Cooling Recoovery" funkcija kojom je moguće
obezbediti besplatno hlađenje kada je god to moguće
Stepen efikasnosti: temperaturni 83,7 % (83,7 % pri
istim protocima)
Stepen regeneracije vlage zimi: 81,4 %
Stepen regeneracije vlage leti: 77,7 %
količina vazduha ubacivanje: 3500 m3/h
količina vazduha izvlačenje: 3500 m3/h
Ubacivanje vazduha zimi -14,8(90%) /+16,8°C (38%)
Izvlačenje vazduha zimi +23 (30%) / -8,6°C (94%)
kapacitet rekuperacije zimi: 47,16 kW
Ubacivanje vazduha leti +35 (50%)/+29,1° C (40%)
Izvlačenje vazduha leti +28 (40%) /+33,9°C (35%)
kapacitet rekuperacije leti: 13,6 kW
sa automatikom za regulisanje broja obrtaja točka
Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno
regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa
antivibracionim oprugama sledećih karakteristika:
Broj ventilatora: 1 kom
zapreminski protok vazduha Lu=3500 m³/h
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eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=250 Pa
eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=50 Pa
ukupni pad pritiska Ptot=698 Pa
snaga elektromotora: 1,1 kWel
Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u
okolinu i ISO 5136 za u kanale
u kanalu svežeg ubacnog vazduha:
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All
79 74 73 71 72 71 66 63 dB 77 dB(A)
u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha :
75 72 71 62 56 58 56 59 dB 67 dB(A)
u okolinu :
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All
75 67 58 58 47 47 41 41 dB 59 dB(A)

Vodeni kanalski grejač u kompletu sa regulacionim
prolaznim ventilom i aktuatorom u setu tip TBVL ili
odgovorajuće (uronski senzor sa čaurom), sledećih
karakteristika:
količina vazduha Lu=3500 m³/h
kapacitet na grejanju
režim na grejanju: 65/50 ºC
stanje vazduha pre izmenjivača 17,8 ºC/35%
stanje vazduha posle izmenjivača 28 ºC/19%
Qg tot=12 kW
protok vode: 0,196 l/s
pad pritiska vode: 6 kPa
odsisna strana
Filteri za odsisni vazduh
Filetri vazduha su kasetnog tipa, ePM10 60% (M5) ili
odgovorajuće, otporni na plamen u skladu sa F1 DIN
53438 i otporni na temperature +110oC. Filtere na
mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem.
Dimenzije kaseta: 2x(500x470x130)
Početni pad pritiska 115 Pa
Krajnji pad pritiska 215 Pa
Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno
regulisanim motorima tipa EC za izvlačenje vazduha
sledećih karakteristika:
Broj ventilatora: 1 kom
zapreminski protok vazduha Lu=3500 m³/h
eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=250 Pa
eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=50 Pa
ukupni pad pritiska Ptot=698 Pa
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snaga elektromotora: 1,1 kWel
Izlazna sekcija sa demperima za unutrašnju ugradnju
u kanalu.
Damperi za regulaciju količine vazduha klase
nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom sa
povratnom oprugom , 24 V
Dodatni pribor klima komore
Automatika klima komore sa opremom u polju:

Senzor protoka vazduha u komori kod ventilatora za
monitoring -2 kom
senzor za monitoring temperature vazduha u komori -4
kom
Senzor za monitoring zastite od smrzavanja 1 kom
Diferencijalni senzor za monitoring pritiska filtera - 3
kom
Senzor fine regulacije rotacionog izmenjivača toplote
BP10
Ekran osetljiv na dodir
Mogućnost priključenja nadređenog BMS-a
Mogućnost praćenja i podešavnaj parmetara komore
preko interneta i integrisane web stranice
sve u kompletu sa puštanjem u pogon, probnim radom,
regulacijom i obukom investitora za rad sa uređajem

2.

3.

4.
a)

1

kompl

Projektovane PP klapne su TROX- tip FKAEU/RS/Z45 ili odgovorajuće dimenzija:
500x500mm

2

kom

200x200mm

2

kom

Automatske regulacione klapne protokaTROX tip ili
odgovorajuće:
EN200x200

2

kom

EN300x200

1

kom

RN315

2

kom

RN200

1

kom

RN160

1

kom

VFL160

1

kom

Protivpožarne klapne sa motornim pokretačem,
vatrootpornosti 120min sa krajnim prekidačima. Motor
klapne je sa povratnom oprugom; napajanje 1x24VAC

PV vazdušni ventil sa priključnom kutijom, metalni
plastificirani proizvodnje TROX ili odgovorajuće:
za dovod vazduha tip:
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ZLVS 160+G1
b)

5.
a)

3

kom

LVS 100+G1

19

kom

LVS 200+G1

6

kom

4

kom

TRS-K 125x525

1

kom

TRS-K 225x425

1

kom

TRS-K 225x325

1

kom

215

kg

1

pauš.

Ø500

12

m‘

Ø315

35

m‘

Ø200

16

m‘

Ø160

15

m‘

Ø125

12

m‘

Ø100

40

m‘

Koncentrične redukcije FeZn za spiro kanale RCLU ili
odgovorajuće dimenzije
R500/200

1

kom

R315/200

2

kom

R200/100

2

kom

R160/100

5

kom

R200/160

2

kom

Ø500/500/500

2

kom

Ø315/315/315

1

kom

Ø315/200/315

1

kom

Ø200/100/200

3

kom

Ø200/160/200

1

kom

Ø160/100/160

8

kom

Ø100/100/100

6

kom

za odvod vazduha tip:

Rešetke za dovod vazduha sa dva reda lopatica
izrađenih od eloksiranog AL lima plastificirane u boji
prema izboru investitora, odgovarajuće TROX tip ili
odgovorajuće:
za montažu na spiro-kanale
TRS-R 125x525

b)

6.

7.

8.

9.

10.

za montažu na pravougaone kanale

Kanalski razvod izrađen od pocinkovanog lima,
uključujući fazonske komade, priključke itd.
Obračun po kg ugrađenih kanala
Za MEC profile, materijal za vešanje, materijal za
dihtovanje i ostali montažni materijal računati do30%
od prethodne stavke

„Spiro“ ili odgovorajuće kanali izrađeni od
pocinkovanog lima dimenzija:

„T“komadi
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11.

12.

13.

14.

Kolena 90° BFU dimenzija:
Ø500

6

kom

Ø200

6

kom

Ø160

2

kom

Ø125

4

kom

Ø100/100/100

10

kom

8

kom

16

m²

2

kom

Prestrujne rešetke koje se ugrađuju na vrata prostorija
0.16, 0.15, 0.21, 0.22,0.17, 0.18, 0.19 i 0.20 izrađene
od eloksiranog aluminijuma dimenzija 425x125
Isporuka i ugradnja toplotne izolacije u samolepljivim
pločama Armaflex sa parnom branom debljine 19mm.
Izoluju se kanali u mašinkoj sali (prostor 1.17) za svež
ubacni i povratni vazduh
Isporuka i ugradnja detektora dima koji se ugrađuju u
kanale za dovod i povratak vazduha. Napajanje
1x230V sa alarmnim relejnim kontaktom.
TROX tip RM-0-3-D ili odgovorajuće

15.

Protivpožarni termostat koji se ugrađuje u kanal za
dovod i odvod vazduha opsega 15-95°C, sa kapilarom
dužine 700mm i dugmetom za reset Siemens tip:
RAK-TW-1000S-H ili odgovorajuće

2
kom
Ukupno ventilacioni sistem VS0.2 za prostore garderoba:

VII

Lokalni ventilacioni sistemi
Sistem VS0.3:
Za ventilaciju sanitarnih prostora za osoblje u
prizemlju
Isporuka i ugradnja :

1.

Kanalski ventilator SCP tip TD 800/200 lo=500m3/h
ili odgovorajuće; H=170Pa ; 1x230V ; I=0,15A

1

kom

2.

Dvobrzinski prekidač COM-2

1

kom

3.

Protivkišne rešetka sa zaštitnom mrežicom izrađena od
ekstrudiranog aluminijuma:
tip BN 400x400

1

kom

Kanalski razvod izrađen od pocinkovanog lima
uključujući fazonske komade i ostali montažni
materijal obračun po kg ugrađenog kanala.

30

kg

1

pauš.

4.

5.

Za MEC profile, materijal za vešanje, materijal za
dihtovanje i ostali montažni materijal računati do 30%
od prethodne stavke
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6.

7.

8.

Fleksi creva od AL dimenzija:
Ø100mm

15

m‘

PV vazdušni ventili za odsis vazduha sa priključnom
kutijom izrađeni od čelika-plastificirani TROX tip ili
odgovorajuće
LVS 100+G1

8

kom

Prestrujne rešetke koje se ugrađuju u vrata prostorija
0.39, 0.38, 0.37 i 0.33 izrađene od eloksiranog
aluminijuma dimenzija 425x125mm

4
kom
Ukupno sistem ventilacije VS0.3

Sistem ventilacije VS0.4
za ventilaciju prostora za držane hemikalija u
prizemlju

1.

Kanalski ventilator SCP tip TD 350/150 lo=250m3/h
ili odgovorajuće ; H=60Pa ; 1x230V ; I=0,15A

1

kom

2.

Dvobrzinski prekidač COM-2

1

kom

3.

Protivkišne rešetka sa zaštitnom mrežicom izrađena od
ekstrudiranog aluminijuma:
BN200x200

1

kom

Kanalski razvod izrađen od cevi Ø125 i odgovarajućeg
fitinga prema projektnoj dokumentaciji

25

kg

1

pauš.

Ø125

4

m‘

PV vazdušni ventili za odsis vazduha sa priključnom
kutijom izrađeni od čelika-plastificiran TROX tip ili
odgovorajuće:
LVS 100+G1

2

kom

4.

5.

6.

7.

8.

Za MEC profile, materijal za vešanje, materijal za
dihtovanje i ostali montažni materijal računati do 30%
od prethodne stavke

Fleksi creva od AL dimenzija:

Prestrujne rešetke koje se ugrađuju na vrata prostorija
0.48 i 0.49 izrađene od eloksiranog aluminijuma
dimenzija 425x125

2
kom
Ukupno sistem ventilacije VS0.4

Sistem ventilacije VS0.5
za ventrilaciju prostora kuhinje
Isporuka i ugradnja :
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1.

Kuhinjskog ventilatora sa motorom van struje vazduha
i vratima za čišćenje radnog kola i kućišta ventilatora.
Ventilator se montira na krov iznad prostora kuhinje.
Proizvođač ventilatora je firma Pichler ili
odgovorajuće
tip ventilatora : P-MPS 225EZ-21

2.

3.

4.

5.

Lo=1200m³/h ; H=200Pa ; 1x230V ; Pe225W ; I=1,1A

1

kom

Petostepeni trafo regulator broja obrtaja za upravljanje
ventilatorom proizvodnje Ziehl-Abeg ili odgovorajuće
Tip : RET 3.5WTG

1

kom

20

kg

1

kom

2

kom

Pomoćna čelična konstrukcija za montažu ventilatora
izrađena od čeličnih profila. Čelične profile treba
antikorozivno zaštitit sa dva premaza i završno
ofarbati sa dva premaza sivom metalik bojom. U cenu
uračunati i sav prateći montažni materijal
Isporuka i ugradnja zidne kuhinjske haube izrađene od
nerđajućeg čelika dimenzija 80x80cm sa priključkom
Ø200 za odvod masnih para. Hauba treba da bude
opremljena žičanim perivim filterima za skupljanje
masnih para, svetiljkom u iP-65 zaštiti.
Kanal izrađen od nerđajućeg čelika
Ø200 l=2,0m
Napomena:
Cevi kroz krov izvesti kroz posebnu zaštitnu cev
(„štucnu“) izrađenu od nerđaućeg čelika. Prolaz
obraditi tako da se spreči curenje vode

6.

7.

Koleno od pocinkovanog lima. Mere uzeti na licu
mesta
Ø200(Ø225)
Izrada zaštitnog dela kanal koji se završava pod uglom
cca 15° da bi se sprečio prodor kiše. Na završnom delu
postaviti zaštitnu mrežicu sa okcima 20x20mm

1
kom
Ukupno sistem ventilacije VS0.5

Ventilacioni sistemi VS06.1 i VS06.2 ili
odgovorajuće
za ventilaciju tolotne podstanice u suterenu
Isporuka i ugradnja :
1.

Kanalskih ventilatora SOP tip TD 800/200 L=800m³/h
ili odgovorajuće; H=150Pa ; 1x230V ; I=0,5A

2

kom

2.

Dvobrzinski prekidač COM-2

2

kom

3.

Protivkišne rešetke sa zaštitnom mrežicom izrađene od
eloksiranog aluminijuma zip BN500x500

2

kom
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4.

5.

6.

Kanalski razvod izrađen od pocinkovanog lima
uključujući fazonske komade i ostali montažni
materijal obračun po kg ugrađenog kanala.

90

kg

Rešetke za dovod vazduha sa dva reda lopatica
izrađene od eloksiranog aluminijuma dimenzija:
425x325

1

kom

425x125

3

kom

Za MEC profile, materijal za vešanje, materijal za
dihtovanje i ostali montažni materijal računati do 30%
od prethodne stavke
1
pauš.
Ukupno sistem ventilacije VS0.6
Ukupno lokalni ventilaconi sistemi:

VIII

Lokalni sistemi klimatizacije:
Isporuka i ugradnja :

1.

Kasetnih plafonskih klima jedinica sa DC inverterskim
upravljanjem proizvodnje GREE ili odgovorajuće
Tip: U-MATCH 42000BTU ili odgovorajuće, DC
inveter
napajanje klima jednica je 3x400V na spoljni deo
klima jednice.
Klima jednicu isporučiti sa zidnim žičanim
kontrolerom.
Kapacitet klima jednice je Qh/Qg=11,5/13,5kW

2.

Materijal za montažu klima jednica:

-

bakarne cevi i fiting

-

4

kompl

toplotna izolacija Armaflex tip HTS sa oblogom od
polietilena u beloj boji
nosači za spoljni deo klima jedinica
elektromaterijal za međusobno povezivaje unurašnjih i
spoljnih delova klima sistema
ostali ne specificirani montaćni materijal
prosečna udaljenost između spoljneg i unutrapnjeg
dela jednice iznosi 12,0m
4
kompl
Ukupno lokalni sistemi klimatizacije

IX
1.
-

-

2.

Opšti poslovi za sve sisteme grejanja, ventilacije i
klimatizacije
Pripremni radovi koji obuhvataju:
upoznavanje sa objektom i tehničkom
dokumentacijom
otvaranje gradilišta, vođenje dnevnika radova,
instalacijskih knjiga, listova izvedenih radova
(rađevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije
(zapisnika, protokola itd.)

1

pauš.

Završni radovi koji obuhvataju:
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-

ušestvovanje u svim aktivnostima zaključno do
tehničkog prijema objekta
izrada uputstva za rad i održavanje instalacija

-

izrada elaborata atestno-tehničke dokumentacije

-

-

punjenje svih instalacija vodom. Probni rad svih
sistema. Posle probnog rada izvršiti čišćenje svih
filtera i hvatača nečistoća
regulacija sistema i kontrola temperatura i protoka kod
sistemapodnog grejanja
puštanje u rad sistema ventilacije, regulacije protoka
na regulatorima protoka, kontrola i merenje
parametara vazduha u zimskom i letnjem režimu rada
instalacije
praćenje rada instalacije u garantnom roku

3.

Transportni troškovi za spoljni i unutrašnji transport
materijala i opreme

4.

-

-

1

pauš.

Izrada projekta izvedenog objekta mašinskih
instalacija u papirnom i elektronskom obliku

1

pauš.

5.

Izrada i uramljivanje tehnoloških šema toplotne
podstanice

1

pauš.

6.

Obeležavanje uređaja i elemenata instalacije usklađene
prema projektnoj dokumentaciji
1
pauš.
Ukupno opšti radovi za sve sisteme:
REKAPITULACIJA

I.1

Ukupno predizlovani cevovod:

I.2
II

Ukupno prateći garđevinski radovi za
predizolovani cevovod:
Ukupno toplotna podstanica:

III

Ukupno instalacije podnog grejanja:

IV

Ukupno instalacije radijatorskog grejanja:

V

Ukupno ventilacija prostora bazena (VS0.1):

VII

Ukupno ventilacioni sistem VS0.2 za prostore
garderoba:
Ukupno lokalni ventilaconi sistemi:

VIII

Ukupno lokalni sistemi klimatizacije

IX

Ukupno opšti radovi za sve sisteme:

VI

REKAPITULACIJA TERMOMAŠINSKIH INSTALACIJA
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C
1

RADOVI NA VODOVODU I KANALIZACIJI
UNUTRAŠNJI RAZVOD SANITARNE
POTROŠNE VODE I SANITARIJE

Redni
jedinica
Opis pozicije
Količina
Jed.cen.
broj
mere
I
HLADNA VODA
1
MONTAŽA
POLIPROPILENSKIH
CEVI
Nabavka, transport i ugradnja FLUIDTHERM cevi
za transport vode pod pritiskom, izrađenih od
polipropilena (PPR), nazivnog pritiska, prečnika,
klase određene projektom (SDR 11) i fitinga
izrađenih od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu
sa EN 15874, o čemu svedoči ICC-PM1106 sertifikat
kao obavezni prilog uz isporučene cevi.
Cevi i fiting treba da budu tipa „Fluidtherm”
proizvođača „Peštan” Aranđelovac ili odgovarajućeg
kvaliteta. Radove izvesti u svemu prema tehničkim
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu
sa zahtevima EN12056 , na način koji je predvideo
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog
organa. Obavezno je uraditi testiranje cevovoda
prema instrukcijama proizvođača. Proizvođač, tip i
datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj
cevi.
. Horizontalni razvod cevovoda se vode na visini
visini od 3.5m od gotovog poda, fiksiranje cevi se
vrši sa obujmicama sa gomenom oblogom
pričvršećenim za konstruciju hale koje su na
međusobnom rastojanju od 2.0m, dok se vrtikale do
točećih mesta pričvršćuju za zidove obujmicama za
zidnu
montažu.
Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda.
d20
137
m
d25
103
m
d32
22
m
d40
14
m
d50
20
m
d63
40
m
2

Ukupno

TERMIČKA ZAŠTITE CEVI
Termičku zaštitu cevi izvršiti ugradnjom PLAMALEX
izolacije za cevi ili odgovorajuće.
Obračun se vrši po m' ugrađene termičke zaštite.

d20
d25
d32
d40
d50
d63

II

137
m
103
m
22
m
14
m
20
m
40
m
UKUPNO HLADNA VODA

TOPLA POTROŠNA VODA
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1

2

MONTAŽA POLIPROPILENSKIH CEVI ZA
TOPLU VODU
Nabavka, transport i ugradnja FLUIDTHERM cevi
za transport vode pod pritiskom, izrađenih od
polipropilena (PPR), nazivnog pritiska, prečnika,
klase određene projektom (SDR 11) i fitinga
izrađenih od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu
sa EN 15874, o čemu svedoči ICC-PM1106 sertifikat
kao obavezni prilog uz isporučene cevi.
Cevi i fiting treba da budu tipa „Fluidtherm”
proizvođača „Peštan” Aranđelovac ili odgovarajućeg
kvaliteta. Radove izvesti u svemu prema tehničkim
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu
sa zahtevima EN12056 , na način koji je predvideo
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog
organa. Obavezno je uraditi testiranje cevovoda
prema instrukcijama proizvođača. Proizvođač, tip i
datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj
cevi.
. Horizontalni razvod cevovoda se vode na visini
visini od 3.5m od gotovog poda, fiksiranje cevi se
vrši sa obujmicama sa gomenom oblogom
pričvršećenim za konstruciju hale koje su na
međusobnom rastojanju od 2.0m, dok se vrtikale do
točećih mesta pričvršćuju za zidove obujmicama za
zidnu montažu.
Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda.
d20
d25
d32
d40
d50

155
98
14
15
36

m
m
m
m
m

TERMIČKA ZAŠTITE CEVI
Termičku zaštitu cevi izvršiti ugradnjom PLAMAFLEX
izolacije za cevi ili odgovorajuće.
Obračun se vrši po m' ugrađene termičke zaštite.

d20
d25
d32
d40
d50

III

155
m
98
m
14
m
15
m
36
m
UKUPNO TOPLA POTROŠNA VODA

RECIRKULACIONI VODA
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1

2

IV
1

MONTAŽA POLIPROPILENSKIH CEVI ZA
TOPLU VODU
Nabavka, transport i ugradnja FLUIDTHERM cevi
za transport vode pod pritiskom, izrađenih od
polipropilena (PPR), nazivnog pritiska, prečnika,
klase određene projektom (SDR 11) i fitinga
izrađenih od PP-R-a, u potpunosti izrađenih u skladu
sa EN 15874, o čemu svedoči ICC-PM1106 sertifikat
kao obavezni prilog uz isporučene cevi.
Cevi i fiting treba da budu tipa „Fluidtherm”
proizvođača „Peštan” Aranđelovac ili odgovarajućeg
kvaliteta. Radove izvesti u svemu prema tehničkim
propisima za predviđenu vrstu cevi, odnosno u skladu
sa zahtevima EN12056 , na način koji je predvideo
proizvođač cevi i u skladu sa uputstvima Nadzornog
organa. Obavezno je uraditi testiranje cevovoda
prema instrukcijama proizvođača. Proizvođač, tip i
datum proizvodnje moraju biti odštampani na svakoj
cevi.
. Horizontalni razvod cevovoda se vode na visini
visini od 3.5m od gotovog poda, fiksiranje cevi se
vrši sa obujmicama sa gomenom oblogom
pričvršećenim za konstruciju hale koje su na
međusobnom rastojanju od 2.0m, dok se vrtikale do
točećih mesta pričvršćuju za zidove obujmicama za
zidnu montažu.
Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda.
d20
d25
d32

60
40
20

m
m
m

TERMIČKA ZAŠTITE CEVI
Termičku zaštitu cevi izvršiti ugradnjom
PLAMAFLEX izolacije za cevi ili odgovorajuće.
Obračun se vrši po m' ugrađene termičke zaštite.
d20
60
m
d25
40
m
d32
20
m
UKUPNO RECIRKULACIONI VOD
SANITARNI UREĐAJU I OSTALI MATERIJAL
Nabavka, prenos i montaža kompletnog WC-a u
javnim sanitarijama, oblika i boje po izboru
projektanta. unutarnjeg uređenja koji se sastoji od:

-konzolne keramičke WC šolje I klase, za 6 lit
ispiranje, odignute od poda min. 6 cm sa sedištem i
poklopcem;
-Duofix montažni element za konzolni WC Sigma
(UP320) ili odgovorajuće;
-Tipka za aktiviranje Sigma 01 ili odgovorajuće;
-zidnog nosača s WC četkom i držača toalet papira;
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
2

19

kpl

Nabavka, prenos i montaža kompletnog
INVALIDSKOG WC-a u javnim sanitarijama,
oblika i boje po izboru projektanta. unutarnjeg
uređenja koji se sastoji od:
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-specijalne konzolne keramičke WC šolje za 6 lit
ispiranje, dužine cca 70 cm, visine cca 45-50 cm,
odignute od poda min. 6 cm s demontažnim sedištem
bez poklopca;
-Duofix specijalni montažni element za konzolni WC
Sigma (UP320) ili odgovorajuće, za invalide;
-obostranih zidnih držača za invalide (fiksni i
sklopivi), komplet s nosačem toalet papira,
montažnim elementima za učvršćenje držača i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema uputama
proizvođača (model držača uskladiti s tipom
elektronskog aktiviranja WC-a);
-Tipka za aktiviranje Sigma 01 ili odgovorajuće,;
-zidnog nosača s WC četkom;
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
3

2

kpl

14

kpl

2

kpl

Nabavka,
transport
montaža
kompletnog
umivaonika u javnim sanitarijama, oblika i boje po
izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji
od:

-keramičkog umivaonika I klase, vel. cca 60x40 cm s
poniklanim sifonom s ispustom d32 mm;
-Duofix montažni element za umivanik H112;
-Geberit tip 60 elektronska IC armatura, baterijsko
napajanje
sa
unutrašnjim
mešačem,
sa
baterijom 6 V DC ili odgovorajuće,;
-Zidnog ogledala vel. cca 50x40 cm sa etažerom,
-Zidnog dispenzera za tekući sapun i držača
papirnatih peškira i metalne korpe za otpatke sa
pedalom za dizanje poklopca
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
4

Nabavka,
transport
montaža
kompletnog
INVALIDSKOG
umivaonika
u
javnim
sanitarijama, oblika i boje po izboru projektanta
unutarnjeg uređenja koji se sastoji od:

keramičkog bolničkog-invalidskog umivaonika vel.
cca 70x60 cm s plitkim horizontalnim ili gibljivim
priključkom d40 mm na ugradni sifon odvoda;
-Duofix montažni element za umivanik H112;
-Geberit tip 60 elektronska IC armatura, baterijsko
napajanje
sa
unutrašnjim
mešačem,
sa
baterijom 6 V DC ili odgovorajuće,;
-Zidnog ogledala vel. cca 50x40 cm sa etažerom,
-Zidnog dispenzera za tekući sapun i držača
papirnatih peškira i metalne korpe za otpatke sa
pedalom za dizanje poklopca
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
5

Nabavka, transport montaža kompletnog pisoara
u javnim sanitarijama, oblika i boje po izboru
projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od:

-keramički pisoar I klase, sa skrivenim odvodom d32
mm;

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 130/229

-Duofix montažni element za pisoar koji sadrži: montažni čelični okvir 40x40,sa zaštitnim premazom
plave Geberit ili odgovorajuće, boje-noge podesive
po visini 0-20cm sa zaokretnom pločpm za ugradnju
u profil UW50 ili UW75-2 ugaone lajsne za
učvršćenje na zid-2 šarafa sa maticama M8 koji nose
pisoar (odesivi razmak)-armaturni priključak vode
1/2"SN,sa prigušenim ventilom-fleksibilna ulivna
cev-PE odvodno koleno red. od fi 63/75mm na fi
50/44mm,dihtung 57/50mm-univerzalni ugradni set
za Geberit uređaje za aktiviranje ispiranja-sifonpričvrsni materijal-ugradni seta sa zaštitom
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
6

8

kpl

4

kpl

4

kpl

7

kpl

Nabavka,
prenos
i
montaža
kompletne
VINDABONE ili odgovorajuće
(metalnog
lavaboa) u radnim prostorijama, oblika i boje po
izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji
od:

-Vundabona (metalni lavabo) , sa poniklovanim
sifonim sa ispustom 32mm
-Duofix montažni element za umivanik H112;
-Zidna baterija za hladnu i topku vodu
Obračun po kompletu gotovog i isprobanog uređaja.
7

Nabavka, prenos i montaža kompletne tuš kade u
javnim sanitarijama, oblika i boje po izboru
projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od:

-ugradne tuš kade I klase, vel. cca 90x90 cm s
izlivnim ventilom i sifonom sa zaokretnim odvodnim
kolenom d50, kapaciteta odvoda 0,4 l/s;
-Duofix montažni element za kade i tuš kade sa
zidnom armaturom
-zidna baterija ua tuš kadu za hladnu i toplu vodu, sa
usponskim tušem
-zidnog hromiranog držača za sapun i zidnog
hromiranog držača peškira.
Obračun po kompletu.
8

Nabavka, prenos i montaža zidne baterije za tuš
kadu u javnim sanitarijama, oblika i boje po izboru
projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od:

-Duofix montažni element za kade i tuš kade sa
zidnom armaturom
-zidna baterija za tuš kadu za hladnu i toplu vodu, sa
usponskim tušem
-zidnog hromiranog držača za sapun i zidnog
hromiranog držača peškira.
Obračun po kompletu.
9

Nabavka, prenos i montaža zidne baterije za kadu
kadu u javnim sanitarijama, oblika i boje po izboru
projektanta unutarnjeg uređenja koji se sastoji od:

-Duofix montažni element za kade i tuš kade sa
zidnom armaturom
-zidna baterija za kadu za hladnu i toplu vodu, sa tuš
rucicom.
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-zidnog hromiranog držača za sapun i zidnog
hromiranog držača peškira.
Obračun po kompletu.
10

1

kpl

10

kpl

10

kpl

105

kom

40

kom

Nabavka, prenos i montaža baterije sudopera,
oblika po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji
se sastoji od:

-Duofix armaturna ploča za ugradne armature.
-Samostojeća baterija za hladnu i toplu vodu za
sudoper.
Obračun po kompletu.
10

Nabavka, prenos i montaža baterije umivaonika,
oblika po izboru projektanta unutarnjeg uređenja koji
se sastoji od:

-Duofix armaturna ploča za ugradne armature.
-Geberit tip 60 elektronska IC armatura, baterijsko
napajanje
sa
unutrašnjim
mešačem,
sa
baterijom 6 V DC;sudoper.
-Zidnog ogledala vel. cca 50x40 cm sa etažerom,
-Zidnog dispenzera za tekući sapun i držača
papirnatih peškira i metalne korpe za otpatke sa
pedalom za dizanje poklopca
Obračun po kompletu.
11

12

13

Nabavka i montaza ugaonog EK-ventila u
sanitarnom cvoru ( vodokotlica, umivaonika,
sudopera....) prema rasporedu u semi instalacija.
Obračun po kom. Ø 15 mm

Nabavka i montaza propusnih ventila sa kapom
(uzidni u sanitarnom cvoru) ili slobodno montazni
kuglasti( ili sa tockom), prema rasporedu u semi
instalacija. (Obavezno od proizvođača ugradjenih
vodovodnih cevi)
Obračun po kom.
Ø 15 mm
Nabavka i montaza propusnih kugla ventila sa
ispustm prema rasporedu
Obračun po kom.

d 20 mm (1/2")
d 25 mm (3/4")
d 32 mm (1")

I
II
III
IV

u

semi

instalacija.

7
kom
9
kom
10
kom
IV UKUPNO SANITARNI UREĐAJU I OSTALI MATERIJAL

REKAPITULACIJA
HLADNA VODA
TOPLA POTROŠNA VODA
RECIRKULACIONI VODA
SANITARNI UREĐAJU I OSTALI MATERIJAL
UKUPNO VODOVOD:
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2

Unutrašnja hidrantska mreža

Redni
Opis pozicije
broj
1
MONTAŽA POCINKOVANIH CEVI
nabavka, transport i montaža pocinkovanih cevi za radni
pritisak NP10. Cevi se kače o konstrukciju hale na već
pripremljene nosače. Montažu i kačenje cevi izvršiti u
svemu prema uputstvu proizvođača i propisima za tu
vrstu posla.
Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad i
materijal.
Ø65mm
Ø50mm
2

3

4

5

6

Količina

jedinica
mere

60
44

m
m

5

kom

Ø50mm

1

kom

SUVA HIDRANTSKA MREŽA ZA KROV
Nabavka materijala i izrada suve hidrantske mreže za
krov. U cenu pozicije uračunato je.
- pocinkovana cev Ø50mm, dužine 15.00m
- priključci za hidrantsko crevo i PP vozilo Ø50mm
- hidrantski orman smešten na krovu objekta
- merdevine uz fasadu objekta (sa leđobranom) ukupne
visine 10m
Obračun se vrši po kompletu za sav potreban rad i
materijal.

1

kpl

UREĐAJ ZA POVIŠENJE PRITISKA
Nabavka i ugradnja uređaja za povišenje pritiska u
hidrantskoj mreži, kapaciteta Q=5l/s, H=40m.
Konfiguracija uređaja je 1+1 (radna + rezervna pumpa).
Obračun se vrši po kompletu ugrađeneog i puštenog u
rad uređaja za povišenje pritiska.

1

kom

ISPITIVANJE CEVOVODA NA
VODONEPROPUSNOST
Ispitivanje mreže na vodonepropusnost i funkcionisanje
celokupne instalacije, prema propisu za tu vrstu radova.
Obračun se vrši po m ispitanog cevovoda za sav

104

m

Jed.cen.

Ukupno

HIDTRANTSKI ORMARIĆI
Nabavka, transport i ugradnja hidrnatskih ormarića.
opis: ormarić za zidni hidrant
širina: 500 mm
visina: 500 mm
dubina: 150 mm
Standardna pripadajuća oprema:
- cev fi 52 dužine 15 m sa spojnicama
- mlaznica fi 52 Al sa zasunom
- ključ za spojnice ABC
Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidrantskog
ormarića.

PP OBUJMICE, VARTOOTPORNOST 90 min
Nabavka i ugradnja ugradbene PP obujmica. U cenu
pozicije uračunat je sav pojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađene PP obujmice.
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potreban rad i materijal.

UKUPNO unutrašnji hidrant:

3

UNUTRAŠNJA FEKALNA KANALIZACIONA
MREŽA

Redni
broj

1

Količina

Opis pozicije

Jed.cen.

Ukupno

Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi sa svim
potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim
materijalom. Montažu cevi vršiti prema uputstvu
proizvođača. Cevi za donji (prizemlje, vode su ispod
podeone ploče, a cevi za razvod na spratu vode u
spuštenom plafonu, kačenje cevi o konstrukciju u
spuštenom plafonu izvesi obujmocana sa gumenim
prstenom.
Obračun se vrši po m1 a jediničnom cenom je
obuhvaćeno ispitivanje na vodoneprpusnost prema
propisu za tu vrstu radova.
DN 50 mm, SN2
DN 110 mm, SN2
DN 125 mm, SN2

2

jedinica
mere

175,00
218,00
40,00

m
m
m

Nabavka, transport i montaza podnih slivnika sa
polipropilenskim kućištem i hromiranom rešetkom
12x12 cm, zajedno sa kvadratnom hidroizolacionom
folijom, inox prstenom i zavrtnjima. Slivnik je
specijalne konstrukcije, sa samozatvarajućim otvorom
nakon isparenja tečnosti iz slivnika.
Obračun po komadu.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog slivnika.
DN 50 mm

3

4

Nabavka, i montaza krovne ventilacione glave na
krovu. Obračun po komadu.
Obračun se vrši po komadu ugrađene ventilacione kape.
DN 110 mm
Nabavka i ugradnja muljne pumpe. Pumpa će služiti za
prepumpavanje vode iz suterena. Uz pumpu isporučiti i
ugraditi PPR cev, prečnik cevi d32. Obračun se vrši po
komadu isporučene i urađene muljne pumpe zajedno sa
PPR potisim vodom.
- Muljna pumpa Q=7m3/h, H=7m
- PPR potsni vodovi d40mm

27

kom.

6

kom.

4 kom.
35
m
UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA:

UNUTRAŠNJA ATMOSFERSKA KANALIZACIONA MREŽA
4
Redni
jedinica
Opis pozicije
Količina
broj
mere

Jed.cen.

Ukupno
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1

Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi sa svim
potrebnim fazonskim komadima i zaptivnim
materijalom. Montažu cevi vršiti prema uputstvu
proizvođača. Cevi za donji (prizemlje, vode su ispod
podeone ploče, a cevi za razvod na spratu vode u
spuštenom plafonu, kačenje cevi o konstrukciju u
spuštenom plafonu izvesi obujmocana sa gumenim
prstenom.
Obračun se vrši po m1 a jediničnom cenom je
obuhvaćeno ispitivanje na vodoneprpusnost prema
propisu za tu vrstu radova.
DN 110 mm, SN2
DN 125 mm, SN2
DN 160 mm, SN2
DN 200 mm, SN2

2

160,00
65,00
25,00
10,00

m
m
m
m

Nabavka, transport i montaza krovnih slivnika.
Slivnik je specijalne konstrukcije namenjen za
odvodjenje kišnice sa ravin krovova.
Obračun po komadu.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog slivnika.
DN 110 mm

10 kom.
UKUPNO ATMOSFERKSA KANALIZACIONA MREŽA:
REKAPITULACIJA

C)

RADOVI na vodovodu i kanalizaciji

1

UNUTRAŠNJA RAZVOD SANITARNE POTROŠNE VODE I
SANITARIJE

2

UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA

3

UNUTRAŠNJA FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA
UNUTRAŠNJA ATMOSFERSKA KANALIZACIONA MREŽA

4
Ukupno radovi na unutrašnjim inst. V&K:
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D

RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA

Svaka pozicija ovog predmera obuhvata isporuku, ugradnju, montažu navedenog glavnog i pomoćnog
materijala, sa svim potrebnim radovima, predajom instalacije u funkcionalno-ispravnom stanju i predajom svih
potrebnih atesta. Pozicija podrazumeva popravku (dovođenje u prvobitno stanje) svih delova objekta oštećenih
tokom izrade instalacije i montaže opreme.
Radovi se izvode uz pridržavanje propisa odnosno pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije
niskog napona. Sva ugrađena oprema mora da bude izrađena prema SRPS, ili međunarodnim standardima
(IES, ISO), s tim što se u nedostatku takvih mogu koristiti i priznati nacionalni standardi drugih država (VDE,
DIN, IEEE, itd.).
I

ELEKTRORADOVI

Red
ni
broj

Opis pozicije

Količi
na

jedini
ca
mere

1.

Isporuka i polaganje napojnih kablova od MBTSWellness centar do GRO-1, GRO-2 i GRO-3, kao i
rezervnog kabla za buduće spoljašnje wellness
bazene. Tip kabla je 4xPP00-A 4x240mm2, dužine
cca 4x60m. Postavljenje kablovskih završetaka na
oba kraja kablova, postavljanje oznaka i vezivanje u
GRO-1, GRO-2, GRO-3 i u MBTS-48 Wellness
centar. Kablovi se polažu u zemlju. Tačnu dužinu
kabla meriti na licu mesta.

250

m

2.

Iskop i zatrpavanje rova za napojne kablove dim.
80x40cm, isporuka i polaganje štitnika i
upozoravajuće trake u rov. Postavljanje kablovskih
oznaka. Polaganje PVC cevi fi 125mm za napojne
kablove ispod betonskih površina. Komplet materijal
i rad.

50

m

3.

Isporuka i montaža glavnog razvodnog ormara
GRO-1. Ormar je samostojeći, metalni, dimenzije
1110x2050x400mm, mehaničke zaštite IP65,
električne zaštite TN-C-S. U ormar su montirani
sledeći elementi:

1

kom

Kompakt prekidač 400A sa naponskim okidačem, sa
5 tastera za isključenje (pečurka) za ugradnju u lim.
Povezivanje sa tasterima provodnikom N2XH
2x1.5mm2. Tastere je potrebno tako povezati, da se
prilikom pritiska isključuju i Kompakt prekidači u
GRO-1, GRO-2 i GRO-3.

1

kom

- Signalne lampice zelene boje 230V za indikaciju
prisustva napona na vratima ormara

3

kom

- Katodni odvodnici prenapona 0,5kV, 25kA, 3+1P

1

kom

- ZUDS (FID) sklopka 80/0.03A, trofazna

1

kom

- ZUDS (FID) sklopka 25/0.03A, trofazna

1

kom

- ZUDS (FID) sklopka 40/0.3A, trofazna

1

kom

- Tropolni automatski osigurači 63A, tip C, 6kA

1

kom

- Tropolni automatski osigurači 20A, tip C, 6kA

1

kom

- Tropolni automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

1

kom

Jed.cen.

Ukupno
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- Automatski osigurači 63A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 25A, tip C, 6kA

6

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

12

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

11

kom

- Automatski osigurači 6A, tip C, 6kA

1

kom

- Automatski osigurači 2A, tip C, 6kA

4

kom

- Grebenasti prekidač, jednopolni, 230V, 10A, tipa
1-0-2, za montažu na vrata metalnog ormara

2

kom

- Kontaktor 400V, 16A, trofazni

2

kom

- Vremenski programator (Tajmer) 24h, 230V, sa
stepenom programiranja od 5 minuta

1

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider itd.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Isporuka i montaža glavnog razvodnog ormara
GRO-2. Ormar je samostojeći, metalni, dimenzije
1110x2050x400mm, mehaničke zaštite IP65,
električne zaštite TN-C-S. U ormar su montirani
sledeći elementi:

1

kom

Kompakt prekidač 400A sa naponskim okidačem.
Povezivanje sa tasterima za isključenje provodnikom
N2XH 2x1.5mm2 (5 tastera spomenutih pod
tačkom 3). Tastere je potrebno tako povezati, da se
prilikom pritiska isključuju i Kompakt prekidači u
GRO-1, GRO-2 i GRO-3.

1

kom

- Signalne lampice zelene boje 230V za indikaciju
prisustva napona na vratima ormara

3

kom

- Katodni odvodnici prenapona 0,5kV, 25kA, 3+1P

1

kom

- Nožasti osigurači 3x100A sa postoljem od 250A

2

kom

- Tropolni automatski osigurači 63A, tip C, 6kA

1

kom

- Tropolni automatski osigurači 20A, tip C, 6kA

1

kom

- Automatski osigurači 25A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 2A, tip C, 6kA

6

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider itd ili
odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

Komplet materijal i rad.

4.
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Komplet materijal i rad.

5.

1

kompl
et

Isporuka i montaža glavnog razvodnog ormara
GRO-3. Ormar je samostojeći, metalni, dimenzije
1110x2050x400mm, mehaničke zaštite IP65,
električne zaštite TN-C-S. U ormar su montirani
sledeći elementi:

1

kom

Kompakt prekidač 400A sa naponskim okidačem.
Povezivanje sa tasterima za isključenje provodnikom
N2XH 2x1.5mm2 (5 tastera spomenutih pod
tačkom 3). Tastere je potrebno tako povezati, da se
prilikom pritiska isključuju i Kompakt prekidači u
GRO-1, GRO-2 i GRO-3.

1

kom

- Signalne lampice zelene boje 230V za indikaciju
prisustva napona na vratima ormara

3

kom

- Katodni odvodnici prenapona 0,5kV, 25kA, 3+1P

1

kom

- Nožasti osigurači 3x125A sa postoljem od 250A

3

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 2A, tip C, 6kA

6

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider itd ili
odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-P. Ormar
je nadgradni, metalni, dimenzije 800x1400x300mm,
mehaničke zaštite IP65, električne zaštite TN-C-S. U
ormar su montirani sledeći elementi:

1

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 40A, montaža
na vrata metalnog ormara

1

kom

- Grebenasti prekidač, jednopolni, 230V, 10A, tipa
0-1, montaža na vrata metalnog ormara

2

kom

- ZUDS (FID) sklopka 40/0.3A, trofazna

1

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

21

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

5

kom

- Automatski osigurači 2A, tip C, 6kA

2

kom

- Drajveri za RGB sijalice podvodne rasvete
(specifikacija i cena se nalazi kod rasvetnih tela)

8

kom

- Kontroler za RGB sijalice podvodne rasvete
(specifikacija i cena se nalazi kod rasvetnih tela)

1

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

Komplet materijal i rad.

6.
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- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili
odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-V. Ormar
je samostojeći, metalni, dimenzije
1100x2050x400mm, mehaničke zaštite IP65,
električne zaštite TN-C-S. U ormar su montirani
sledeći elementi:

1

kom

- Signalne lampice zelene boje 230V za indikaciju
prisustva napona na vratima ormara

3

kom

- Signalne lampice crvene boje 230V za indikaciju
položaja PP klapni napona na vratima ormara

12

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 160A,
montaža na vrata metalnog ormara

1

kom

- Nožasti osigurači 3x80A sa postoljem od 160A

1

kom

- Grebenasti prekidač, jednopolni, 230V, 10A, tipa
0-1, montaža na vrata metalnog ormara

3

kom

- ZUDS (FID) sklopka 40/0.3A, trofazna

1

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

22

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

6

kom

- Automatski osigurači 6A, tip C, 6kA

1

kom

- Automatski osigurači 2A, tip C, 6kA

4

kom

- Transformator 230/24V, snage 200VA

1

kom

- Pomoćni relej 24V AC, zajedno sa postoljem, sa
dva pomoćna mirna/radna kontakta C/O

20

kom

- Motorna zaštitna sklopka DM za trofazni motor sa
opsegom podešavanja od 6 do 10A

1

kom

- Krajnji prekidač, mehanički, za montiranje na vrata
ormara za uključenje svetiljke u ormaru

1

kom

- LED svetiljka, 1 kom cev od 8W, 60cm, IP65,
nadgadni za rasvetu ormara, odgovarajuće tipu
Strela

1

kom

- Monofazna priključnica 16A, tipa "OG", montaža
na ormar

1

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili
odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Komplet materijal i rad.

7.

Komplet materijal i rad.
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8.

Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-R. Ormar
je nadgradni, metalni, dimenzije 800x1000x300mm,
mehaničke zaštite IP65, električne zaštite TN-C-S. U
ormar su montirani sledeći elementi:

1

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 100A,
montaža na vrata metalnog ormara

1

kom

- Grebenasti prekidač, jednopolni, 230V, 10A, tipa
0-1, montaža na vrata metalnog ormara

10

kom

- ZUDS (FID) sklopka 63/0.3A, trofazna

1

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

32

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

16

kom

- Automatski osigurači 6A, tip C, 6kA

1

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili
odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-S. Ormar
je nadgradni, metalni, dimenzije 800x1000x300mm,
mehaničke zaštite IP65, električne zaštite TN-C-S. U
ormar su montirani sledeći elementi:

1

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 160A,
montaža na vrata metalnog ormara

1

kom

- Grebenasti prekidač, jednopolni, 230V, 10A, tipa
0-1, montaža na vrata metalnog ormara

12

kom

- ZUDS (FID) sklopka 80/0.03A, trofazna

1

kom

- ZUDS (FID) sklopka 25/0.03A, trofazna

2

kom

- ZUDS (FID) sklopka 40/0.3A, trofazna

1

kom

- Tropolni automatski osigurači 63A, tip C, 6kA

1

kom

- Tropolni automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

2

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

18

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

21

kom

- Automatski osigurači 6A, tip C, 6kA

2

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Komplet materijal i rad.

9.

Komplet materijal i rad.
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10.

Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-TP.
Ormar je samostojeći, metalni, dimenzije
800x1000x300mm, mehaničke zaštite IP65,
električne zaštite TN-C-S. U ormar su montirani
sledeći elementi:

1

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 125A,
montaža na vrata metalnog ormara

1

kom

- Grebenasti prekidač jednopolni 230V, 10A, tipa 01, za montažu na vrata metalnog ormara

16

kom

- Signalne lampice zelene boje 230V za indikaciju
prisustva napona u ormaru, montaža na vratima
ormara

3

kom

- Signalne lampice zelene boje 230V za indikaciju
prisustva napona na pumpama, montaža na vratima
ormara

16

kom

- ZUDS (FID) sklopka 40/0.3A, trofazna

2

kom

- ZUDS (FID) sklopka 16/0.03A, monofazna

4

kom

- Tropolni automatski osigurači 40A, tip C, 6kA

1

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

18

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

27

kom

- Automatski osigurači 2A, tip C, 6kA

3

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-W. Ormar
je samostojeći, metalni, dimenzije
1110x2050x400mm + 400x2050x400mm,
mehaničke zaštite IP65, električne zaštite TN-C-S. U
ormar su montirani sledeći elementi:

1

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 160A,
montaža na vrata metalnog ormara

1

kom

- Signalne lampice zelene boje, 230V, za indikaciju
prisustva napona, montirane na vratima ormara

3

kom

- Signalne lampice crvene boje, 24V DC, za
indikaciju automatskog režima rada pumpi,
montirane na vratima ormara

25

kom

- START tasteri sa sijalicom zelene boje, 230V, za
ručno uključenje pumpi, sa jednim kontaktom N/O,
montirani na vratima ormara

25

kom

- STOP tasteri crvene boje, 230V, za ručno
isključenje pumpi, sa jednim kontaktom N/C,
montirani na vratima ormara

25

kom

- ZUDS (FID) sklopka 100/0.3A, trofazna

1

kom

- ZUDS (FID) sklopka 63/0.3A, trofazna

2

kom

Komplet materijal i rad.

11.
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- Tropolni automatski osigurači 20A, tip C, 6kA

4

kom

- Tropolni automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

12

kom

- Tropolni automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

6

kom

- Tropolni automatski osigurači 6A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

20

kom

- Grebenasti prekidač jednopolni 230V, 10A, tipa 01, za montažu na vrata metalnog ormara

2

kom

- Kontaktor 230V, 16A, sa jednim pomoćnim
radnim kontaktom N/O

25

kom

- RC član, prilagođen kontaktoru od prethodne
tačke

25

kom

- Pomoćni relej 24VDC, zajedno sa postoljem, sa
jednim pomoćnim radnim kontaktom N/O

25

kom

- Pomoćni relej 24VDC, zajedno sa postoljem, sa
jednim pomoćnim mirnim/radnim kontaktom C/O

1

kom

- Dioda 1N4001

25

kom

- Transformator 400/230V, snage 200VA

1

kom

- Napojna jedinica 400V AC / 24V DC, 10A,
odgovarajuće tipu Siemens DRT 240-240-24 ET 433

1

kom

- Motorna zaštitna sklopka DM za trofazni motor sa
opsegom podešavanja od 2.5 do 4A

6

kom

- Motorna zaštitna sklopka DM za trofazni motor sa
opsegom podešavanja od 4 do 6.3A

5

kom

- Motorna zaštitna sklopka DM za trofazni motor sa
opsegom podešavanja od 6 do 10A

16

kom

- PLC kontroler SIEMENS 314 DP ili
odgovorajuće,, sa napajanjem od 24V DC, sa 32
digitalnih ulaza od 24V DC, sa 56 digitalnih izlaza
od 24 VDC i 4 analogna ulaza od +/-4 do +/-10V
DC i od 4 do 20mA. Montiranje, vezivanje i
programiranje.

1

kom

- Jedinica za obradu podataka regulacije temperature
vode. Uređaj je uvrstan u specifikaciji mašinskih
delova.

3

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Isporuka i montaža razvodne table RT-BP. Tabla je
ugradna, od PVC-a, dimenzije 283x482x110mm,
mehaničke zaštite IP41, električne zaštite TN-C-S. U
tablu su montirani sledeći elementi:

1

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 40A, tipa 0-

1

kom

Komplet materijal i rad.

12.
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1, za šinsku montažu
- Grebenasti prekidač jednopolni 230V, 10A, tipa 01, za šinsku montažu

1

kom

- ZUDS (FID) sklopka 40/0.3A, trofazna

1

kom

- Automatski osigurači 20A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

13

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

6

kom

- Automatski osigurači 6A, tip C, 6kA

1

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

Isporuka i montaža razvodne table RT-BS. Tabla je
ugradna, od PVC-a, dimenzije 283x482x110mm,
mehaničke zaštite IP41, električne zaštite TN-C-S. U
tablu su montirani sledeći elementi:

1

kom

- Glavni grebenasti prekidač, tropolni, 40A, tipa 01, za šinsku montažu

1

kom

- ZUDS (FID) sklopka 40/0.3A, trofazna

1

kom

- Automatski osigurači 20A, tip C, 6kA

3

kom

- Automatski osigurači 16A, tip C, 6kA

10

kom

- Automatski osigurači 10A, tip C, 6kA

5

kom

- Automatski osigurači 6A, tip C, 6kA

1

kom

- Orman, vezni materijal, Cu šine

1

kom

- Šemiranje prema jednopolnoj šemi, sa kvalitetnim
materijalima i opremom od proizvođača, kao što su:
Moeler, Schrack, Eaton, Schneider ili odgovorajuće,.

1

kom

- Priložena jednopolna šema

1

kom

1

kompl
et

1

kom

Komplet materijal i rad.

13.

Komplet materijal i rad.

14.

Isporuka i montaža ormara sa opremom za
kompenzaciju reaktivne energije RO-K, 100kVAr,
dim. 610x2050x400mm, pored GRO-3, komplet sa
ugrađenom opremom: glavna sklopka, šestostepeni
regulator, osigurači, kontaktori i kondenzatori.
Napajanje je sa donje strane. Komplet materijal i
rad.
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15.

Isporuka i montiranje pocinkovanih kablovskih
regala PNK 100/50mm, dužine 2000mm, sa
poklopcem, spojnicama H=50 i nosačimakonzolama za PNK 100mm. Regali se montiraju na
zidove i plafonu, i to ispod gipsanih ploča i
Armstrong plafona.

200

kom

16.

Isporuka i montiranje pocinkovanih kablovskih
regala PNK 200/50mm, dužine 2000mm, sa
poklopcem, spojnicama H=50 i nosačimakonzolama za PNK 200mm. Regali se montiraju na
zidove i plafonu, i to ispod gipsanih ploča i
Armstrong plafona.

100

kom

17.

Isporuka i montiranje pocinkovanih kablovskih
regala PNK 400/50mm, dužine 2000mm, sa
poklopcem, spojnicama H=50 i nosačimakonzolama za PNK 400mm. Regali se montiraju na
zidove i plafonu, i to ispod gipsanih ploča i
Armstrong plafona.

150

kom

18.

Isporuka i polaganje kablova u kablovske kanalice i
na PNK, po zidovima i po tavanici ispod maltera, u
rebrastim gibljivim crevima ispod gipsanih ploča i
Armstrong spuštenog plafona, odnosno u metalnim
savitljivim sapa crevima za napajanje pumpi i
motornih ventila:
- N2XH 4x70mm2

80

m

- N2XH 4x50mm2

70

m

- N2XH 4x35mm2

50

m

- N2XH 5x25mm2

10

m

- N2XH 5x16mm2

150

m

- N2XH 5x10mm2

20

m

- N2XH 5x6mm2

300

m

- N2XH 5x4mm2

20

m

- N2XH 5x2.5mm2

350

m

- N2XH 3x2.5mm2

6000

m

- N2XH 4x4mm2

150

m

- N2XH 4x2.5mm2

600

m

- N2XH 4x1.5mm2

200

m

- N2XH 3x1.5mm2

12000

m

- N2XH 2x1.5mm2

200

m

- N2XH 1x25mm2 ž/z

70

m

- N2XH 1x6mm2 ž/z

500

m

- P/F 70mm2 ž/z

20

m

- P/F 35mm2 ž/z

5

m

- NHXHX-J 7x1.5mm2

100

m
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

- NHXHX-J 3x1.5mm2

100

m

- NHXHX-J 2x1.5mm2

100

m

- prečnika 16mm

10000

m

- prečnika 20mm

1000

m

- prečnika 16mm

500

m

- prečnika 21mm

500

m

- 20 x 20 x 2000 mm

100

kom

- 30 x 30 x 2000 mm

50

kom

- 40 x 40 x 2000 mm

25

kom

- Monofazna 16 A, tipa "OG", plastična

65

kom

- Monofazna dupla 16 A, tipa "OG", plastična

17

kom

- Monofazna 16 A, tipa "mikro", IP20, plastična

16

kom

- Monofazna dupla16 A, tipa "mikro", IP20,
plastična

42

kom

- Trofazna 16 A, tipa "mikro", IP20, plastična

1

kom

- Trofazna 16 A, tipa "OG", plastična

6

kom

- Razvodna kutija "OG" plastična, 100x100mm.

200

kom

- Jednopolni prekidač 10 A, "mikro", IP20

28

kom

- Serijski prekidač 10 A, "mikro", IP20

5

kom

- Naizmenični prekidač 10 A, "mikro", IP20

4

kom

- Unakrsni prekidač 10 A, "mikro", IP20

1

kom

- Jednopolni prekidač 10 A, "OG"

15

kom

- Serijski prekidač 10 A, "OG"

1

kom

- Naizmenični prekidač 10 A, "OG"

1

kom

62

kom

Isporuka i montaža halogen free rebrastih creva, za
polaganje kablova ispod gipsanih ploča i Armstrong
plafona.

Isporuka i montaža metalnih savitljivih sapa creva,
za polaganje kablova za pumpe i motornih ventila:

Isporuka i montaža halogen free nešlicovanih
kablovskih kanalica na zid.

Isporuka i montaža priključnica:

Isporuka i montaža prekidača tipa:

Isporuka i montaža svetiljki tipa:
1. Svetiljka tipa Philips CoreLine Downlight
DN140B LED20S/840 PSU WR PI6, ili
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odgovarajućeg tipa.
2. Svetiljka tipa Philips CoreLine Downlight
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6, ili
odgovarajućeg tipa.

66

kom

3. Svetiljka tipa Philips GreenSpace DN4732
LED20S/840 PSE-E C PCC WH IP54, ili
odgovarajućeg tipa.

188

kom

4. Svetiljka tipa Philips CoreLine Panel RC132V
LED36S/840 PSU W60L60 NOC, ili odgovarajućeg
tipa.

2

kom

5. Svetiljka tipa Philips CoreLine Surface SM134V
LED37S/840 PSU W20L120 NOC + SM134Z
SME-3, ili odgovarajućeg tipa.

2

kom

6. Svetiljka tipa Philips CoreLine Surface SM134V
LED37S/840 PSU W20L120 NOC, ili
odgovarajućeg tipa.

19

kom

7. Svetiljka tipa Philips CoreLine Waterproof
WT120C LED18S/840 PSU L600, ili odgovarajućeg
tipa.

1

kom

8. Svetiljka tipa Philips CoreLine Waterproof
WT120C LED40S/840 PSU L1200, ili
odgovarajućeg tipa.

23

kom

9. Svetiljka tipa Philips WL130V LED12S/840 PSU
II WH, ili odgovarajućeg tipa.

10

kom

10. Viseća dekorativna svetiljka nepravilnog ovalnog
oblika dimenzija 1545x1200x60 mm sa LED
izvorima svetlosti, materijala koji apsorbuje zvuk,
prekrivenog barisolom tipa Philips Luce Plan Pétale
structure Large + Pétale optic DLP1.0 DALI+LED,
ili odgovarajućeg tipa.

2

kom

11. Panik svetiljka tipa MLD-34D/W Olympia
Electronics, ili odgovarajućeg tipa.

36

kom

12. Panik svetiljka tipa GR-310/12L/180 Olympia
Electronics, ili odgovarajućeg tipa.

42

kom

13. Dekorativna ugradna podvodna svetiljka sa 9
LED izvora RGB boje, ukupne snage 11W, tipa
Philips Ilti Luce Lux 32 BLUX02097176AN +
ugradna kutija Philips Ilti Luce, ili odgovarajućeg
tipa.

15

kom

Drajver za svetiljku Lux 32

8

kom

Oprema za upravljanje svetiljki Lux 32

1

kompl
et

14. Svetiljka tipa Miniflux BBOK0930007NPC, ili
odgovarajućeg tipa.

24

kom

Drajver WALIMLED100/24

12

kom

15. Svetiljka tipa Philips Town Guide Performer
BDP102 LED60/740 DS PCC SI D9 SRG10, ili
odgovarajućeg tipa.

20

kom
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Izrada stuba visine 4m za montažu svetiljki,
izgradnja temelja za kandelaber, iskop i razastiranje
zemlje na okolni teren, nabavka i ugrađivanje
gotovog betona marke MB 20 količine 0.7m3,
ugradnja ankera za kandelaber i PVC rebrasto crevo
dužine 2m u svež beton. Komplet materijal i rad.

20

kom

16. Stubić visine 0,8m tipa Philips LED Bolard II
BCP151 LED15/WW PSU 220-240V 9006, ili
odgovarajućeg tipa.

37

kom

17. Projektor tipa Philips CoreLine Tempo small
BVP110 LED42/NW A, ili odgovarajućeg tipa.

8

kom

18. Projektor tipa Philips CoreLine Tempo Large
BVP125 LED120-4S/740 A, ili odgovarajućeg tipa.

5

kom

19. Svetiljka tipa Giet 01 Ilti Luce Plus
MGIE09034300AN, ili odgovarajućeg tipa.

35

kom

25.

Iskop i zatrpavanje rova za napojne kablove i
uzemljenje kandelabera dim. 80x40cm, isporuka i
polaganje štitnika i upozoravajuće trake u rov.
Postavljanje kablovskih oznaka. Polaganje PVC cevi
fi 50mm za kabel ispod betonskih površina. Komplet
materijal i rad.

400

m

26.

Isporuka i polaganje uzemljivača za kandelabere od
FeZn trake 25x4mm ukupne težine cca 400kg u
prethodno iskopani zemljani rov. Povezivanje sa
temeljnim uzemljivačem objekta i sa stubovima
kandelabera. Komplet materijal i rad.

1

kompl
et

27.

Isporuka i polaganje kablova za kandelabere tipa
PP00 4x6mm2 u prethodno iskopani zemljani rov.
Uvezivanje u GRO-1 i u kandelabere. Komplet
materijal i rad.

500

m

28.

Izrada temeljnog uzemljivača od FeZn trake
25x4mm ukupne težine cca 200kg, polaganje trake u
temelj objekta, povezivanje sa GRO-1, GRO-2,
GRO-3, RO-TP i RO-W, armaturom temelja,
olučnim vertikalama i mernim spojevima
gromobranske instalacije. Komplet materijal i rad.

1

kompl
et

29.

Izrada kompletne gromobranske instalacije koja
obuhvata sledeće:
- Isporuka i montiranje jarbola od FeZn, prečnika 2
cola i dužine 3m, na krovnu konstrukciju objekta, za
montiranje hvataljke sa uređajem za rano
startovanje. Komplet materijal i rad.

1

kompl
et

Izrada mernih spojeva u spoljašnjem zidovima
objekta i to 2 komada. Povezivanje mernih spojeva
sa temeljnim uzemljivačem trakom FeZn 25x4mm i
to po zidovima ispod maltera. Povezivanje hvataljke
sa mernim spojevima trakom FeZn 20x3mm, cca
40kg, isto po zidovima ispod maltera, odnosno na

1

kompl
et
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potporama za plastični lim. Komplet materijal i rad.

Nabavka, isporuka i montaža gromobranske
hvataljke sa uređajem za rano startovanje tipa E.S.E.
"PROTART-60", Δt = 60μs, proizvodnje PROTART
ELEKTRIK VE BILISIM TEKNOLOJILERI DIS
TIC. A.S, ili odgovarajućeg tipa, sa potrebnim
fabričkim certifikatom, sa montažom na jarbol.

1

kompl
et

- Ispitivanje gromobranske instalacije posle
izvođenja radova.

1

kompl
et

30.

Merenje impendanse petlji i davanje uverenja o
ispravnosti zaštite od indirektnog dodira, otpora
izolacije, otpora zaštitnog uzemljivača, i
funkcionalnosti zaštitnih, i upravljačkih uređaja.

1

kompl
et

31.

Sitni montažni materijal (obujmice, šrafovi,
klemne).

1

paušal
no

32.

Eventualni nepredvidivi radovi u dogovoru sa
nadzornim organom.

1

paušal
no

UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:

II

DOJAVA POŽARA
Sistem automatske dojave požara

Redni
broj

Opis pozicije

Količina

jedinica
mere

1
2

Analogna, sprežna inteligentna protivpožarna centrala
Akumulator od 12V i 12Ah

1
2

kom
kom

3

GPRS komunikator sa napojnom jedinicom,
akumulatorom, sa pripejd SIM karticom

1

kom

4

Optički javljač požara sa postoljem

46

kom

5

Toplotni javljač požara sa postoljem

6

kom

6

Ručni javljač požara

7

kom

7

Ručni javljač požara za spoljašnju montažu

4

kom

8

Luminescentna tabla, montirana iznad ručnih javljača
požara

11

kom

9

Ulazni/izlazni modul sa kućištem

10

kom

10

Izolatorni modul sa kućištem
HDC 105 termički kabel (upotrebljivo min 3m), ili
odgovarajuće

2

kom

10

m

12

Senzor vazdušnog kanala

2

kom

13

Unutrašnja sirena sa postoljem

18

kom

14

Zvučna i optička signalizacija sa zaptivenim postoljem

8

kom

15

Sekundarna signalizacija

8

kom

16

Natpisna nalepnica

101

kom

11

Jed.cen.

Ukupno
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17

JB-Y(St)Y 1x2x1,0 mm2 provodnik, sa punom žilom ili
odgovarajuće

1000

m

18

Eurosafe 2x1,0 mm2 provodnik otporan na požar 30
minuta, ili odgovarajuće

500

m

19

Noseća konstrukcija koja je otporna na požar min 30 min

500

m

20

MÜ-II. zaštitna cev 20-ka

900

m

21

Obujmica za cev 20-ka

1800

kom

22

MÜ-III. zaštitna cev 16-ka, sa žlebom, sa kutijama za
račvanje

50

m

23

Plastična obujmica za termički kabel

20

kom

24

Testiranje, stavljanje u pogon, programiranje

1

kom

25

Tehnička predaja, obuka

1

kom

26

Projekat izvedenog objekta, cena inženjerskog rada kod
prvog stavljanja u pogon

1

kom

27

Pomoćni montažni materijali

1

III

Protivprovalni sistem

Redni
broj

kom
Ukup dojava požara:

jedinica
mere

Opis pozicije

Količina

1

Alarmna centrala sa 48 zona/4 prostora

1

kom

2

Transformator 16V, 5AC, 20VA

5

kom

3

Akumulator 12V/7Ah

5

kom

4

Centralna kutija sa tamper prekidačemem

1

kom

5

Dopunska jedinica sa 8 zona, zaštićena od sabotaže, sa
napojnom jedinicom

4

kom

6

LCD tastatura

3

kom

7

PIR dual senzor kretanja sa konzolom

25

kom

8

Senzor otvaranja

13

kom

9

Signalni taster napada

1

kom

10

Spoljašnja sirena

1

kom

11

Akumulator 12V/7Ah ili odgovarajuće

1

kom

12

4x0,22 mm² sigurnosni, alarmni kabel

600

m

13

4×0,22+2×0,5 mm² sigurnosni kabel

200

m

14

Zaštitna cev 20-ka

15

Obujmica za cev 20-ka

16

Zaštitna cev 16-ka, sa žlebom, sa kutijama za račvanje

17

500

m

1000

kom

30

m

Testiranje, tehnička predaja, obuka

1

kom

18

Projekat izvedenog objekta

1

kom

19

Pomoćni montažni materijali

IV

Sistem kontrole pristupa

Redni
broj

Opis pozicije

Jed.cen.

Ukupno

1
kom
Ukupno protiprovalni sistem:

Količina

jedinica
mere

Jed.cen.
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Ukupno

Obrtni krst:
- Širina: 480mm (telo) + 370 mm (ruka)
- Obrtni krst sa dva smera kretanja, zaštićen od korozije
- Sa tri ruke, sa automatskim spuštanjem (u slučaju dojave
požara)
- Sa dva Proximity čitača (ulazni i izlazni pravac), sa
senzorom preokreta
- Da ugrađenom signalizacijom smera
- Sa ethernet priključkom
- Integrisano sa sadašnjim sistemom kontrole pristupa
(Gunnebo Slimstile BE ili odgovarajuće sa tehnički istim
karakteristikama)

1

kom

Prolaz za lica sa poteškoćama u kretanju:
- Mehanička kapija (koja se ljulja)
- Konstrukcija zaštićena od korozije
- Sigurnosna staklena vrata
- sa bravom i ključem

1

kom

Kontroler pristupa

1

kom

4

Server sistema kontrole pristupa, upravljački softver

1

kom

5

Proximity čitač, sa upravljačem i napojnom jedinicom

1

kom

6

Električna brava za vrata, sa signalizacijom položaja, 12V
Proximity kartica odnosno identifikator

1
400

kom

1

2

3

7

kom

8

57893-1 AMP 600Mhz PiMF kabel (S/FTP), LSFRZH
navlaka, ili odgovarajuće

100

m

9

1-1671157-2 AMP Hi-D patchpanel - sa 24 porta SL, STP,
1U, prazan, ili odgovarajuće

1

kom

10

1711342-1 AMP Cat.6A STP XG patron (AMP-TWIST-6S)
za patch panel, metalni, ili odgovarajuće

2

kom

11

1711079-1 AMP 600MHz PiMF RJ-45 patchkabel, plavi
LSZH navlaka, 1m, ili odgovarajuće

2

kom

12

Mrežni switch sa 5 porta

1

kom

13

Zaštitna cev 16-ka, sa žlebom, sa kutijama za račvanje

10

m

Merenja krajnjih tačaka sa instrumentom, dokumentacija

1

komplet

15

Testiranje, tehnička predaja, obuka

1

kom

16

Projekat izvedenog objekta

1

kom

17

Pomoćni montažni materijali

1

V

Opcija:
Proximity upravljački/info terminal za otvaranje ormara u
svlačionici

2

kom

Električna brava za ormar

266

kom

Napojna jedinica 12V/5A

2

kom

Kabliranje, montaža

1

komplet

Pomoćni montažni materijali

1

komplet
UKUPNA opcija:

14

kom
Ukupna kontrola pristupa:
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VI

Sistem video nadzora

Redni
broj

Opis pozicije

Količina

jedinica
mere

1

IP unutrašnja fixna dome kamera sa 3,0 Megapixela, sa
ugrađenim objektivom (2,1 ili 3,0mm), e-D&N, WDR,
SONY progressive scan CMOS chip, 0,2lux/F1,2,
H.264/MPEG-4/MJPEG, rezolucija max. 2048x1536,
osvežavanje slike max. 20fps, AGC, sa ugrađenim
mikrofonom i micro SDHC karticom, privatne zone,
10/100 Ethernet, 12V DC/PoE ili odgovarajuće

12

kom

10

kom

1

kom

1

kom

1

kom

Jed.cen.

Ukupno

3,0 Mpixel IP spoljašnja kamera sa ugrađenim vario
2

objektivom (3-10,5 mm), sa hardverom D&N, Progressive
scan CMOS chip, 0,1lux/F1,4, H.264/MPEG-4/MJPEG,
rezolucija max. 2048x1536, osvežavanje slike max. 20fps,
AGC, 10/100 Lan, 12V DC/PoE ili odgovarajuće

Giga PoE sa 24 porta + Switch, brzina: 10/100/1000 Mbit,
3

24 db RJ45 Gigabit priključnica, 390W, 802.3at standard, 4
kom Giga Uplink ili odgovarajuće

5

PC konfiguracija za snimanje za sistem do 24 IP kamere,
intel chip osnovna ploča, Core i7 CPU, 2x4GB DDR,
DVD-RW, Sistem HDD 500 GB + Hard disk HDD 2,0 TB
WD Sata, VGA ATI 5450 1GB, LAN, USB, Audio, 4U
Rack kućište, 500W Chieftec napojna jedinica, miš,
tastatura, Windows 8.1 Embedded operativni sistem ili
odgovarajuće
Bezprekidna napojna jedinica 1000VA za servere

6

Bezprekidna napojna jedinica 500VA za SW

1

kom

7

Monitor od 22" Samsung FULL HD ili odgovarajuće

1

kom

1100

m

1

kom

22

kom

22

kom

2

kom

1

kom

4

8
9
10
11
12
13

57535-2 AMP Cat.5E UTP kabel, sa belom PVC
navlakom, ili odgovarajuće
1-1671157-1 AMP Hi-D patchpanel - sa 24 porta SL, UTP,
1U, prazan, crni, ili odgovarajuće
1375191-2 AMP Cat.5E UTP betét (SlimLine 110C),
fekete, vagy ezzel egyenértékű
941761-5 AMP Cat.5E UTP RJ-45 patchkabel, sa belom
PVC navlakom, 1 m, ili odgovarajuće
558329-1 AMP 19" panel za kablove - sa prstenom od
9,5cm 5 komada, 1U, ili odgovarajuće
Red priključnica sa prekidačem, koji se montira u rack
ormar od 19", 230V

14

Zaštitna cev 32-ka

60

m

15

Obujmica za cev 32-ka

120

kom

16

Zaštitna cev 20-ka

300

m

17

Obujmica za cev 20-ka

600

kom

18

Merenja krajnjih tačaka sa instrumentom, dokumentacija

1

komplet

19

Nosač kablova VERGOKAN KBS 60x50 sa montažnim
elementima

70

m

20

Testiranje, tehnička predaja, obuka

1

kom

21

Projekat izvedenog objekta

1

kom

22

Pomoćni montažni materijali, priključnice itd.

1

kom
Ukupno video nadzor:
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VII
Redni
broj
1
2
3
4

Strukturna mreža, IT

15

jedinica
mere
kom

15
53

kom
kom

2

kom

4
4
1.525
27
4
27
4
1

kom
kom
m
kom
kom
kom
kom
kom

Količina

Opis pozicije
50x50-Outlet, 2 Port, White
Komad za okvir Legrand Valena
Connection Module,Cat.5e,1xRJ45/u
Patch panel prazan UTP CAT5e sa 24 porta

Jed.cen.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Connection Module,1xRJ11

24 port switch

1

kom

14

16 port PoE switch WIFI

1

kom

15

WIFI Access point

9

kom

16

merenje WIFI signala

1

kom

1

kom

18

Red priključnica sa prekidačem, koji se montira u rack
ormar od 19", 230V
Cat 5 merenje, sa zapisnikom

34

kom

19

25-zaštitna cev

400

m

20

25- obujnica

800

kom

21

Zaštitna cev 16-ka, sa žlebom, sa kutijama za račvanje

60

kom

22

Pomoćni montažni materijali komplet

1

kom

23

Stavljanje u pogon, obuka

1

kom

24

Projekat izvedenog stanja

1
kom
Ukupno struktura mreža IT

17

Panel za kablove sa prstenom ( češalj panel )
U/UTP 4X2/0.50 FL.RET. Cat5e 305m
Patch cord R&M freenet Cat.5 U/UTP 4P 1.5m
Patch Cord, U/UTP, WHI, 1.5 m RJ11-RJ45
Patch cord R&M freenet Cat.5 U/UTP 4P 3m
Patch Cord, U/UTP, WHI, 3.0 m RJ11-RJ45
Rack ormar visine 24U, 600x600mm, 19"

VIII TV antenski sistem
Redni
Opis pozicije
broj

Količina

jedinica
mere

1

kom

2

Širokopojasna pojačavačka napojna jedinica
Razdelnik 2-ka

1

kom

3

Račva 4-ka 13 komada

2

kom

4
5
6

TV postolje 1,5 dB, Legrand Valena ili odgovorajuće,

6

kom

Merenje postolja sa zapisnikom

6

kom

6

kom

7

RG 6 TS60HB koax kabel sa trostrukim plaštom

300

m

8

F priključak sa trostrukim plaštom RG 6-ca,

17

kom

Zaštitna cev 16-ka, sa žlebom, sa kutijama za
račvanje
Pomoćni montažni materijali komplet

60
1

m
kom

Stavljanje u pogon, obuka

1

kom

Projekat izvedenog stanja

1
kom
UKUPNO TV antenski sistem:

Jed.cen.

Ukupno

Ukupno

Nabavka I ugradnja komplet
1

9
10
11
12

TV priključni kabel
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IX

Audio-vizuelni sistem

Redni
broj

Opis pozicije

Količina

jedinica
mere

Jed.cen.

Ukupno

Nabavka I ugradnja, ukupno rad, materijal I
pomoćni materijal
1

400 WATT/100V MIXER AMPLIFIER, 4 ZONES

1

kom

2

CD/MP3 PLAYER

1

kom

3

4-ZONE CALL STATION

2

kom

4

TUNER BGM SOURCE
10 W/100 V MUSIC HORN LOUDSPEAKER
Waterproof IP 65

1

kom

22

kom

6

CEILING LSP 9/6W/100 V

6

kom

7

CEILING LSP 9/6W/100 V Waterproof IP65
VOLUME CONTROLL Wallmount 40W/100 V
Waterproof

9

kom

9

kom

5

8
9

MT 2x1,5 mm² provodnik, ili odgovarajuće

130

m

10

MT 2x2,5 mm² provodnik, ili odgovarajuće

200

m

11

STP CAT 5 e kabel

60

m

12

Zaštitna cev 20-ka

100

m

13

Obujmica za cev 20-ka

200

kom

14

Zaštitna cev 25-a

180

m

15

Obujmica za cev 25-a

360

kom

16

Pomoćni montažni materijali komplet

1

kom

17

Testiranje, stavljanje u pogon, obuka

1

kom

18

Projekat izvedenog stanja

1

kom
Ukupno audio-vizuelni sistem:

Količina

jedinica
mere

Taster za pozivanje sa crvenim LED indikatorom i sa
perlon vrpcem od 2 m, prednja ploča i okvir

6

kom

Taster za potvrdu sa crvenim LED indikatorom i sa
prednjom pločom i okvirom

3

kom

Signalna lampa, sa crvenom svetlom, sa zvučnim i
optičkim alarmom

8

kom

5

kom

X

Opis pozicije

Jed.cen.

Ukupno

Redni
broj
1

2
3
4
5

Napojna jedinica: 24 V AC, 1 A u kutiji
Centrala alarma iz saune sa napojnom jedinicom

1

kom

6

Zvučni javljač

1

kom

7

Vodootporna jedinica za pozivanje iz saune

5

kom

8

Signalna lampa na hodniku

5

kom

9

4x0,22mm provodnik

120

m

10

J-Y(St)Y 2×2×0,8mm provodnik

180

m

11

Zaštitna cev 16-ka, sa žlebom, sa kutijama za račvanje

60

m

12

Zaštitna cev 25-a

40

m

13

Obujmica za cev 25-a

80

kom
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14

Pomoćni montažni materijali komplet

1

kom

15

Testiranje, stavljanje u pogon, obuka

1

kom

16

Projekat izvedenog stanja

1

D)

kom
Ukupno alarm iz saune

RADOVI elektro instalacijama

I

Elektroenergetske instalacije

II

Dojava požara

III

Protivprovalni sistem

IV

Kontrola pristupa

V

Kontrola pristupa - opcija

VI

Video nadzor

VII

Strukturna mreža

VIII

TV

IX

Audio

X

Alarm iz saune

Ukupno radovi na elektro instalacijama:

E

RADOVI NA BAZENSKOJ TEHNICI

I

MAŠINSKA SALA – BAZEN DOŽIVLJAJNI

red.
broj

1

Opis
Peščani filter, sa lateralama, visina ispune 1,2 m, sa
peskom u dve granulacije
Astralpool Europe D1600, kompletan sa peskom,
priključak D125 ili odgovorajuće,

Količina

jed. Jedninična
mere
cena

2

kom

3

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

4

kom

100

m

1

kom

Ukupno

Pumpe Astralpool ili odgovorajuće,
Pumpa za cirkulaciju vode (2+1 rezerva)
2

Maxim 5,5 HP (code 08005)

6

Pumpe vodenih atrakcija Astralpool ili odgovorajuće,
Pumpa za vratni tuš Maxim, 4,5 HP (code 08004) ili
odgovorajuće,
Pumpa za tuš – pojas, Victoria Silent 3 HP (code 65570)
ili odgovorajuće,
Pumpa za masažu Maxim, 4,5 HP (code 08004) ili
odgovorajuće,
Pumpa za masažu Maxim, 4,5 HP (code 08004) ili
odgovorajuće,

7

Dozir pumpe za hemiju
Astrealpool Exactus 10 l/h (3 + 1 rezervna) code 57157 ili
odgovorajuće,

8

Crevo za doziranje hemije 6x4 mm

3
4
5

Urađej za automatsko merenje i kontrolu kvaliteta
bazenske vode
9

Astralpool Controller pH, free Cl, amperometrijska CL
sonda ili odgovorajuće,

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 154/229

Air blower
4

kom

1

kom

2

kom

D200

3

kom

D160

14

kom

D110

3

kom

D90

1

kom

D75

6

kom

D50

1

kom

D160

2

kom

D75

3

kom

D50

1

kom

D63

6

kom

1

kom

D160

2

kom

Vodomer 2”

1

kom

D250

1

m

D225

18

m

D200

17

m

D160

24

m

D110

6

m

D90

28

m

D75

11

m

D63

45

m

10

4 kW, code 31096

11

Izmenjivač toplote, ETNA 150 code 68009 ili
odgovorajuće,
Pločasti izmenjivač toplote materijal AISI 316, primarni
krug cevovod bakar, sekundar PVC - U, sa kontrolom
filtracione pume, termostatom i sondama, digitalni display
sa zadatom vrednošću i trenutnom temperaturom

12

Predfilter
Astral 60 litara poliester (dimenizije priključka D160) ili
odgovorajuće,

13

Letirasti ventil P10 od PVC-a, EPDM gumom, 2-2
prirubnice, prstenom, zavtnjima, zaptivkama

14

15

Nepovratni ventil, P10 od PVC-a, EPDM gumom, sa
prirubnicama I spojnicama komplet

Kuglasta slavina, P10 PVC-a, EPDM gumom, sa
dvostranom mogućnošću lepljenja ugrađen

16

Magnetni ventil za dopunu kompenzacije 2”

17

Gumeni kompenzator, sa prirubnicom

18

Cevi PVC-U PN 10
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19

20

21

22

23

24

25

D50

2

m

D160

2

kom

D250

1

kom

D200

4

kom

D160

11

kom

D110

1

kom

D75

75

kom

D63

6

kom

D250

2

kom

D160

16

kom

D110

4

kom

D90

13

kom

D63

4

kom

D225

4

kom

D200

4

kom

D160

12

kom

D110

2

kom

D90

5

kom

D63

8

kom

D200

3

kom

D160

8

kom

D110

6

kom

D90

4

kom

D75

7

kom

D250x160

2

kom

D200x160

4

kom

D160x110

7

kom

D160x90

2

kom

D110x90

4

kom

D110x75

2

kom

D90x75

4

kom

D90x63

1

kom

D90x50

1

kom

Vodokazno staklo

T-račve PVC-U

Koleno 90° PVC-U

Nastavak PVC-U

Prirubnica sa veznim prstenom (PVC) vijcima I
dihtunzima

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi
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26

Ø250

2

Ø225

12

Ø200

12

Ø160

22

Ø110

7

Ø90

16

Ø75

13

Ø63

20

Ø50

2

Materijal za oslanjanje cevovoda

1

klt

27

Odmašćivač cevi

13

liter

28

Lepak za PVC - U cevi

19

liter

Ukupno - mašinska sala, bazen doživljaja

II
red.
broj

MAŠINSKA SALA – DEČJI BAZEN
jed. mere

Opis Količina

Jedninična
cena

Ukupno

Peščani filter, sa lateralama, visina ispune 1,2 m,
sa peskom u dve granulacije
1

Astralpool Europe D1600, kompletan sa peskom,
priključak D125 ili odgovorajuće,

2

kom

3

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

4

kom

100

m

1

kom

Pumpe Astralpool ili odgovorajuće,
Pumpa za cirkulaciju vode (2+1 rezerva)
Maxim 5,5 HP (code 08005) ili odgovorajuće,
Pumpe vodenih atrakcija Astralpool ili
odgovorajuće,
Pumpa tobogana Victoria Silent 1.5 HP (code 65565)
ili odgovorajuće,
Pumpa za jež Victoria Silent 2 HP (code 65567) ili
odgovorajuće,
Pumpa za klovna Victoria Silent 1.5 HP (code 65565)
ili odgovorajuće,
Pumpa za masažu Maxim, 4,5 HP (code 08004) ili
odgovorajuće,
Pumpa za vratni tuš Maxim, 4,5 HP (code 08004) ili
odgovorajuće,
2

Dozir pumpe za hemiju
Astrealpool Exactus 10 l/h (3 + 1 rezervna) code
57157 ili odgovorajuće,
Crevo za doziranje hemije 6x4 mm

3

Urađaj za automatsko merenje i kontrolu
kvaliteta bazenske vode
Astralpool Controller pH, free Cl, amperometrijska
CL sonda ili odgovorajuće,

4

Izmenjivač toplote, ETNA 120 code 68008 ili
odgovorajuće,
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Pločasti izmenjivač toplote materijal AISI 316,
primarni krug cevovod bakar, sekundar PVC - U, sa
kontrolom filtracione pume, termostatom i sondama,
digitalni display sa zadatom vrednošću i trenutnom
temperaturom
5

6

7

8

1

kom

2

kom

D160

17

kom

D110

4

kom

D90

5

kom

D75

3

kom

D50

4

kom

D160

2

kom

D75

6

kom

D50

6

kom

6

kom

1

kom

2

kom

1

kom

D250

2

m

D225

4

m

D160

46

m

D110

10

m

D90

18

m

D75

9

m

D63

81

m

D50

7

m

D32

3

m

D160

2

kom

Predfilter
Astral 33 litara poliester (dimenizije priključka
D110) ili odgovorajuće,
Letirasti ventil P10 od PVC-a, EPDM gumom, 2-2
prirubnice, prstenom, zavtnjima, zaptivkama

Nepovratni ventil, P10 od PVC-a, EPDM gumom, sa
prirubnicama I spojnicama komplet

Kuglasta slavina, P10 PVC-a, EPDM gumom, sa
dvostranom mogućnošću lepljenja ugrađen
D63

9

Magnetni ventil za dopunu kompenzacije 2”

10

Gumeni kompenzator, sa prirubnicom
D160

11

Vodomer 2”

12

Cevi PVC-U PN 10

13

14

Vodokazno staklo

T-račve PVC-U
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15

15

17

18

19

D250

1

kom

D225

1

kom

D160

25

kom

D110

1

kom

D75

4

kom

D63

4

kom

D250

2

kom

D225

2

kom

D160

25

kom

D110

6

kom

D90

8

kom

D75

4

kom

D63

21

kom

D32

3

kom

D225

2

kom

D160

2

kom

D110

1

kom

D90

1

kom

D75

1

kom

D63

24

kom

D200

2

kom

D160

8

kom

D110

4

kom

D90

4

kom

D75

7

kom

D250x160

2

kom

D160x110

5

kom

D160x90

4

kom

D110x90

4

kom

D110x75

3

kom

D90x75

7

kom

D90x63

2

kom

D63x50

2

kom

D75x63

3

kom

D50x32

1

kom

Ø250

2

kom

Koleno 90° PVC-U

Nastavak PVC-U

Prirubnica sa veznim prstenom (PVC) vijcima I
dihtunzima

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi
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20

Ø225

2

kom

Ø160

24

kom

Ø110

11

kom

Ø90

19

kom

Ø75

15

kom

Ø63

46

kom

Ø50

10

kom

Ø32

3

kom

1

klt

Materijal za oslanjanje cevovoda

21

Odmašćivač cevi

13

liter

22

Lepak za PVC - U cevi

18

liter

Ukupno - mašinska sala, dečji bazen
III
red.
broj

1

MAŠINSKA SALA – BAZEN ZA SEDENJE
Opis

Jedinica Jedninična
mere
cena

Ukupno

Peščani filter, sa lateralama, visina ispune 1,2 m,
sa peskom u dve granulacije
Astralpool Europe D1200, kompletan sa peskom,
priključak D90 ili odgovorajuće,

2

Količina

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

4

kom

100

m

1

kom

Pumpe Astralpool ili odgovorajuće,
Pumpa za cirkulaciju vode (2+1 rezerva)

3

3

Maxim 4,5 HP (code 08004) ili odgovorajuće,
Pumpe vodenih atrakcija Astralpool ili
odgovorajuće,
Masaža stopala, Maxim 4,5 HP (code 08004) ili
odgovorajuće,
Pumpa za masažu leđa, Victoria Silent 3 HP (code
65570) ili odgovorajuće,
Pumpa za masažu leđa, Victoria Silent 3 HP (code
65570) ili odgovorajuće,
Pumpa za masažu nogu, Victoria Silent 3 HP (code
65570) ili odgovorajuće,
Dozir pumpe za hemiju
Astrealpool Exactus 10 l/h (3 + 1 rezervna) code
57157 ili odgovorajuće,
Crevo za doziranje hemije 6x4 mm

4

Uređaj za automatsko merenje I kontrolu
kvaliteta bazenske vode
Astralpool Controller pH, free Cl, amperometrijska
CL sonda ili odgovorajuće,

5

Izmenjivač toplote, ETNA 60 code 68006 ili
odgovorajuće,
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Pločasti izmenjivač toplote materijal AISI 316,
primarni krug cevovod bakar, sekundar PVC - U, sa
kontrolom filtracione pume, termostatom i sondama,
digitalni display sa zadatom vrednošću i trenutnom
temperaturom

6

7

8

1

kom

2

kom

D225

2

kom

D110

9

kom

D90

6

kom

D75

3

kom

D63

1

kom

D50

2

kom

D110

1

kom

D75

1

kom

D63

1

kom

D50

2

kom

6

kom

1

kom

1

kom

1

kom

D250

7

m

D160

22

m

D110

7

m

D90

9

m

D75

9

m

D63

1

m

D50

4

m

D110

1

kom

Predfilter
Astral 33 litara poliester (dimenizije priključka
D110) ili odgovorajuće,
Letirasti ventil P10 od PVC-a, EPDM gumom, 2-2
prirubnice, prstenom, zavtnjima, zaptivkama

Nepovratni ventil, P10 od PVC-a, EPDM gumom,
sa prirubnicama I spojnicama komplet

Kuglasta slavina, P10 PVC-a, EPDM gumom,
9

sa dvostranom mogućnošću lepljenja
ugrađen
D63

10

Magnetni ventil za dopunu kompenzacije 2”

11

Gumeni kompenzator, sa prirubnicom
D110

12

Vodomer 2”

13

Cevi PVC-U PN 10

14

Vodokazno staklo
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15

16

17

18

19

20

T-račve PVC-U
D250

4

kom

D110

5

kom

D75

5

kom

D63

4

kom

D250

2

kom

D110

7

kom

D90

5

kom

D75

2

kom

D63

6

kom

D250

1

kom

D160

2

kom

D110

3

kom

D90

2

kom

D63

9

kom

D250

1

kom

D160

2

kom

D110

4

kom

D90

2

kom

D75

4

kom

D63

5

kom

D50

3

kom

D250x160

4

kom

D160x110

2

kom

D160x90

2

kom

D110x90

3

kom

D110x75

4

kom

D90x75

2

kom

D90x63

3

kom

D63x50

2

kom

D75x63

2

kom

D50x32

2

kom

Ø250

5

kom

Ø160

6

kom

Ø110

10

kom

Ø90

10

kom

Koleno 90° PVC-U

Nastavak PVC-U

Prirubnica sa veznim prstenom (PVC) vijcima I
dihtunzima

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi
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Ø75

10

kom

Ø63

24

kom

Ø50

4

kom

Ø32

4

kom

21

Materijal za oslanjanje cevovoda

1

klt

22

Odmašćivač cevi

6

liter

23

Lepak za PVC - U cevi

13

liter

Ukupno - mašinska sala, bazen za sedenje

IV

OSTALA OPREMA

red.
broj
1

Količina

Opis
Potapajuće pumpe (4 radne + 1 rezervna)
Unilift KP 350 A1 0,7 kW Rp1 1/4" Q=5m3/h H=7m
ili odgovorajuće,

5

Jedinica
Jedninična cena
mere

Ukupno

kom

Samohodni podvodni usisivač (automatski,
2

komlet sa svim pripadajućim elementima)
ROBOT ULTRA 250 ili odgovorajuće,

3

1

Ručni podvodni usisivač sa svim elementima
Pumpa na kolicima sa teleskopskom šipkom, papučom
usisivača, četkom za zid i mrežicom

4

Stanica za ispiranje oči
Dva komada 0,5l (PLUM) ili odgovorajuće, sa
ispiračem očiju, ogledalom, u zidnoj kutiji od
polistirola otpornog na udarce, u prostoriji za
hemikalije

5

Prenosivi aprata za kontolu kvaliteta vode

1
1

Fotomatar za kontrolu kvaliteta bazenske vode
(pH, free Cl, cijanurična kiselina)

1

6

Tabletni ručni tester za određivanje pH vrednost I
slobodnog hlora

1

7

Termometar

3

kom

kom

kom

kom
Ukupno - ostala oprema

V.

BAZEN DOŽIVLJAJNI – I FAZA

red.
Opis
broj
1 Cevi PVC-U PN 10

Količina

jed.
Jedninična cena
mere

D160

2

m

D90

45

m

Ukupno
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27

m

D160

2

kom

D90

3

kom

D63

12

kom

D160

1

kom

D90

6

kom

D63

6

kom

4

kom

D160x90

3

kom

D90x63

6

kom

18

kom

18

kom

Ø160

2

kom

Ø90

24

kom

Ø63

15

kom

D160

2

m

D90

25

m

D63

27

m

D160

2

kom

D90

3

kom

D63

13

kom

D160

1

kom

D90

3

kom

D63

10

kom

4

kom

D160x90

3

kom

D90x63

7

kom

20

kom

20

kom

Ø160

2

kom

Ø90

13

kom

D63
2

3

4

T-račve PVC-U

Kolenoo 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
D90

5

6

Kratka redukcija PVC-U

Čep PVC-U
D63

7

Podna filtraciona mlaznica ABS, 2"/D50

8

Nosači cevi

2

Prečišćena voda 2. vodovi

1

Cevi PVC-U PN 10

2

3

4

T-račve PVC-U

Kolenoo 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
D90

5

6

Kratka redukcija PVC-U

Čep PVC-U
D63

7

Podna filtraciona mlaznica ABS, 2"/D50

8

Nosači cevi
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15

kom

D225

30

m

D90

20

m

10

kom

4

kom

D225

1

kom

D90

11

kom

D225x160

11

kom

D160x90

11

kom

Ø225

16

kom

Ø90

11

kom

D225

18

m

D90

9

m

6

kom

4

kom

3

kom

D225

1

kom

D90

7

kom

D225x160

7

kom

D160x90

7

kom

Ø225

10

kom

Ø90

6

kom

8

m

2

kom

Ø63
3

Voda u koritu 1. vodovi

1

Cevi PVC-U PN 10

2

T-račve PVC-U
D225

3

Kolenoo 90° PVC-U
D225

4

5

6

4
1

2

Nastavak PVC-U

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi

Voda u koritu 2. vodovi
Cevi PVC-U PN 10

T-račve PVC-U
D225

3

Kolenoo 90° PVC-U
D225

4

Kolenoo 45° PVC-U
D225

5

6

7

Nastavak PVC-U

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi

5

Vodovi pražnjenja 1

1

Cevi PVC-U PN 10
D200

2

Kolenoo 90° PVC-U
D200

3

Nastavak PVC-U
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D200
4

1

kom

5

kom

Nosači cevi
Ø200

5

Mlaznica usisivača

1

kom

6

Rešetka 345 x 345 mm, ABS

1

kom

6
1

Vodovi pražnjenja 2
5

m

2

kom

1

kom

3

kom

Cevi PVC-U PN 10
D200

2

Kolenoo 90° PVC-U
D200

3

Nastavak PVC-U
D200

4

Nosači cevi
Ø200

5

Mlaznica usisivača

1

kom

6

Rešetka 345 x 345 mm, ABS

1

kom

7
1

Vodovi pražnjenaj 3
14

m

2

kom

2

kom

8

kom

Cevi PVC-U PN 10
D200

2

Kolenoo 90° PVC-U
D200

3

Nastavak PVC-U
D200

4

Nosači cevi
Ø200

5

Mlaznica usisivača

1

kom

6

Rešetka 345 x 345 mm, ABS

1

kom

8

Krevet sa mehurićima

1

Cevi PVC-U PN 10
D90

26

m

D50

3

m

5

kom

8

kom

6

kom

6

kom

3

m

14

kom

3

kom

2

T-račve PVC-U
D90

3

Kolenoo 90° PVC-U
D90

4

Nastavak PVC-U
D90

5

Kratka redukcija PVC-U
D90x50

6

Fleksi cev PVC D50

7

Nosači cevi
Ø90

8

Krevet sa mehurićima, 3 mesta, KO materijala
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9
1

2

Vratni tuš
Cevi PVC-U PN 10
D90

5

m

D63

10

m

2

kom

D90

2

kom

D63

4

kom

4

kom

3

kom

Ø90

3

kom

Ø63

6

kom

3

kom

D160

10

m

D110

3

m

1

kom

D160

6

kom

D110

1

kom

3

kom

2

kom

Ø160

6

kom

Ø110

3

kom

T-račve PVC-U
D90

3

4

Kolenoo 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
D63

5

Kratka redukcija PVC-U
D90x63

6

Nosači cevi

7

Vraatni tuš – elemenat, od KO materijala

10

Masaža stopala

1

Cevi PVC-U PN 10

2

T-račve PVC-U
D160

3

4

Kolenoo 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
D110

5

Kratka redukcija PVC-U
D160x110

6

Nosači cevi

7

Montažni element masaže stopala

2

kom

8

Elemenat – ploča za mehuriće, 750*750mm,
perforiran KO materijala

2

kom

11

Tuš pojasa

1

Cevi PVC-U PN 10
D90

9

m

D63

8

m

3

kom

2

T-račve PVC-U
D90

3

Kolenoo 90° PVC-U
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4

D90

2

kom

D63

10

kom

4

kom

4

kom

Ø90

5

kom

Ø63

5

kom

4

kom

9

m

2

kom

9

kom

4

kom

3

kom

6

kom

12

kom

Nastavak PVC-U
D63

5

Kratka redukcija PVC-U
D90x63

6

Nosači cevi

7

Elemenat tuša za pojas, od Komaterijala

12

Sedeća klupa sa mehurićima

1

Cevi PVC-U PN 10
D90

2

T-račve PVC-U
D90

3

Kolenoo 90° PVC-U
D90

4

Kolenoo 45° PVC-U
D90

5

Nastavak PVC-U
D90

6

Kratka redukcija PVC-U
D90x50

7

Nosači cevi
Ø90

8

Montažni element

3

kom

9

Elemenat – ploča za mehuriće, 500*250mm,
perforiran KO materijala

3

kom

D90

20

m

D50

10

m

3

kom

D90

5

kom

D50

18

kom

3

kom

2

kom

4

kom

13
1

2

Sedeća klupa sa hidromasažom
Cevi PVC-U PN 10

T-račve PVC-U
D90

3

4

Kolenoo 90° PVC-U

Kolenoo 45° PVC-U
D90

5

Nastavak PVC-U
D90

6

Kratka redukcija PVC-U
D90x50

7

Nosači cevi
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Ø90

11

kom

Ø50

6

kom

3

kom

27

m

6

kom

6

kom

Ø110

1

kom

5

Gejzir element

1

kom

15

Pranje nogu

1

Cevi PVC-U PN 10
D63

40

m

D32

45

m

D32

20

kom

D63

25

kom

1

kom

D32

12

kom

D63

12

kom

D160x90

1

kom

D90x50

1

kom

D50x32

1

kom

6

Kuglasti ventil D63

1

kom

7

Kuglasti ventil D32

1

kom

Ø63

25

kom

Ø32

20

kom

9

Odmašćivač cevi

11

liter

10

Lepak za PVC - U cevi

17

liter

8

Hidromasažna mlaznica tip voda - vazduh

14

Gejzir element

1

Cevi PVC-U PN 10
D100

2

Kolenoo 90° PVC-U
D110

3

Nastavak PVC-U
D110

4

2

3

Nosači cevi

Kolenoo 90° PVC-U

T-račve PVC-U
D160

4

5

8

Nastavak PVC-U

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi
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Ukupno - bazen doživljaj, I faza
VI.

DEČJI BAZEN I FAZA

I.

Vodovi prečišćene vode

red.
broj
1

2

3

4

6

D225

11

m

D90

23

m

D63

28

m

D225

5

kom

D90

24

kom

D90

1

kom

D63

15

kom

6

kom

D225x160

6

kom

D160x90

6

kom

D90x63

30

kom

30

kom

30

kom

Ø225

6

kom

Ø90

12

kom

Ø63

14

kom

D225

43

m

D90

13

m

D225

8

kom

D90

1

kom

D225

1

kom

D90

15

kom

15

kom

D225x160

15

kom

D160x90

15

kom

5

kom

T-račve PVC-U

Koleno 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
Kratka redukcija PVC-U

Čep PVC-U
D63

7

Podna filtraciona mlaznica ABS, 2"/D50

8

Nosači cevi

II.

Vodovi elemenata za pranje nogu

1

Cevi PVC-U PN 10

2

3

4

T-račve PVC-U

Koleno 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
D90

5

6

Ukupno

Cevi PVC-U PN 10

D90
5

Jedninična cena

Opis

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi
Ø225
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Ø90
III.
1

7

m

3

kom

2

kom

Cevi PVC-U PN 10
Nastavak PVC-U
D160

3

kom

Vodovi za pražnjenje

D160
2

7

Nosači cevi
Ø160

4

Mlaznica usisivača

3

kom

5

Rešetka 345 x 345 mm, ABS

3

kom

1

m

1

kom

2

kom

1

kom

IV.
1

Vodovi klovna
Cevi PVC-U PN 10
D63

2

Nastavak PVC-U
D63

3

Nosači cevi
Ø63

4

Vodene igra Klovn

V.

Vodovi tobogana

1

Cevi PVC-U PN 10
D32

2

VI.
1

Vodena atrakcija Tobogan

VII.
1

Vodena atrakcija Jež

kom

1

m

1

kom

2

kom

1

kom

1

m

1

kom

2

kom

Kofa sa prevrtanjem – vodovi
Cevi PVC-U PN 10
Nastavak PVC-U
D63

3

1

Nosači cevi

D63
2

kom

Nastavak PVC-U

Ø63
4

2

Cevi PVC-U PN 10

D63
3

kom

Vodovi ježa

D63
2

1

Nosači cevi
Ø32

4

m

Nastavak PVC-U
D32

3

1

Nosači cevi
Ø63
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4

1

kom

D90

11

m

D63

5

m

3

kom

1

kom

4

kom

1

kom

Ø90

6

kom

Ø63

4

kom

1

kom

1

m

1

kom

2

kom

1

kom

1

m

1

kom

2

kom

1

kom

D63

40

m

D32

45

m

D32

15

kom

D63

20

kom

1

kom

Vodena atrakcija Kofa

VIII. Vratni tuš
1

2

Cevi PVC-U PN 10

T-račve PVC-U
D90

3

Koleno 90° PVC-U
D63

4

Kratka redukcija PVC-U
D90x63

5

Nastavak PVC-U
D90

6

7

Nosači cevi

Vodena atrakcija Vratni tuš

IX.

Vodovi vodopada

1

Cevi PVC-U PN 10
D90

2

Nastavak PVC-U
D90

3

Nosači cevi
Ø90

4

Vodena atrakcija Vodopad

X.

Vodena pečurka – vodovi

1

Cevi PVC-U PN 10
D63

2

Nastavak PVC-U
D63

3

Nosači cevi
Ø63

4
XI.
1

2

3

Vodena atrakcija Vodena pečurka
Elemenat za pranje nogu
Cevi PVC-U PN 10

Koleno 90° PVC-U

T-račve PVC-U
D160
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4

Nastavak PVC-U
D32

12

kom

D63

12

kom

D160x90

1

kom

D90x50

1

kom

D50x32

1

kom

Kuglasti ventil D63

1

kom

Kuglasti ventil D32

1

kom

Ø63

25

kom

Ø32

20

kom

7

Odmašćivač cevi

7

liter

8

Lepak za PVC - U cevi

14

liter

5

6

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi

Ukupno - dečiji bazen, I faza
VII

Bazen za sedenje I faza
Vodovi prečišćene vode

I.

red.
Opis
broj
1
Cevi PVC-U PN 10

2

3

Količina

jed.
mere

D110

6

m

D90

5

m

D63

11

m

D110

1

kom

D90

8

kom

D63

1

kom

9

kom

5

kom

4

kom

D110x90

2

kom

D90x63

10

kom

11

kom

11

kom

Ø110

4

kom

Ø90

4

kom

Ø63

6

kom

Kolen 90° PVC-U
Kolen 45° PVC-U
D63

5

Nastavak PVC-U
D90

6

7

Ukupno

T-račve PVC-U

D63
4

Jedninična cena

Kratka redukcija PVC-U

Čep PVC-U
D63

8

Podna filtraciona mlaznica ABS, 2"/D50

9

Nosači cevi
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II.
1

2

3

4

Vodovi elemenata za pranje nogu
Cevi PVC-U PN 10
D160

3

m

D110

19

m

D90

20

m

D160

1

kom

D110

8

kom

D110

4

kom

D90

5

kom

6

kom

10

kom

D160x110

2

kom

D110x90

10

kom

Ø160

3

kom

Ø110

10

kom

Ø90

11

kom

D250

3

m

D160

4

m

1

kom

3

kom

2

kom

2

kom

Ø250

3

kom

Ø160

3

kom

T-račve PVC-U

Kolen 90° PVC-U

Kolen 45° PVC-U
D110

5

Nastavak PVC-U
D90

6

7

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi

Vodovi za pražnjenje

III.
1

2

Cevi PVC-U PN 10

T-račve PVC-U
D250

3

Kolen 90° PVC-U
D160

4

Nastavak PVC-U
D160

5

Kratka redukcija PVC-U
D250x160

6

Nosači cevi

7

Mlaznica usisivača

2

kom

8

Rešetka 345 x 345 mm, ABS

2

kom

D90

8

m

D50

11

m

Hidromasaža 1

IV.
1

2

Cevi PVC-U PN 10

T-račve PVC-U
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3

kom

17

kom

D90

3

kom

D50

1

kom

4

kom

4

kom

Ø90

5

kom

Ø50

6

kom

4

kom

D90

8

m

D50

10

m

3

kom

D90

3

kom

D50

18

kom

4

kom

4

kom

Ø90

5

kom

Ø50

6

kom

4

kom

6
3

m

3

kom

D110

1

kom

D63

3

kom

4

kom

4

kom

D90
3

Kolen 90° PVC-U
D50

4

5

Kolen 45° PVC-U

Nastavak PVC-U
D50

6

Kratka redukcija PVC-U
D90x50

7

8

Nosači cevi

Hidromasažna mlaznica tip voda - vazduh
Hidromasaža 2

V.
1

2

Cevi PVC-U PN 10

T-račve PVC-U
D90

3

4

Kolen 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
D50

5

Kratka redukcija PVC-U
D90x50

6

7
VI.
1

Nosači cevi

Hidromasažna mlaznica tip voda - vazduh
Vodeni masažer stopala – vodovi
Cevi PVC-U PN 10
D110
D63

2

T-račve PVC-U
D110

3

4

Kolen 90° PVC-U

Nastavak PVC-U
D63

5

m

Kratka redukcija PVC-U
D110x63
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6

Nosači cevi
Ø110

4

kom

Ø63

3

kom

4

kom

D90

8

m

D50

13

m

3

kom

D90

1

kom

D50

21

kom

2

kom

4

kom

4

kom

Ø90

5

kom

Ø50

7

kom

4

kom

D63

30

m

D32

30

m

D32

10

kom

D63

15

kom

1

kom

D32

6

kom

D63

8

kom

D110x63

1

kom

D63x32

1

kom

6

Kuglasti ventil D63

1

kom

7

Kuglasti ventil D32

1

kom

Ø63

20

kom

Ø32

20

kom

7
VII.
1

2

Mlaznica za masažu stopala
Vodeni masažer stopala – vodovi
Cevi PVC-U PN 10

T-račve PVC-U
D90

3

4

Kolen 90° PVC-U

Kolen 45° PVC-U
D90

5

Nastavak PVC-U
D50

6

Kratka redukcija PVC-U
D90x50

7

6

Nosači cevi

Element masaže

VIII.
1

2

3

Pranje nogu
Cevi PVC-U PN 10

Kolen 90° PVC-U

T-račve PVC-U
D110

4

5

8

Nastavak PVC-U

Kratka redukcija PVC-U

Nosači cevi
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Odmašćivač cevi

6

liter

Lepak za PVC - U cevi

11

liter
Ukupno - bazen za sedenje, I faza

E)
I
II
III
IV
V
VI
VII

F
I
Redni
broj

Rekapitulacija
RADOVI na bazenskoj tehnici
Mašinska sala - bazen doživljaj
Mašinska sala - dečiji bazen
Mašinska sala - bazen za sedenje
Ostala oprema
Bazen doživljaj I faza
Dečiji bazen I faza
Bazen za sedenje I faza
Ukupno radovi na bazenskoj tehnici:

RADOVI NA SPOLJNOM UREĐENJU
SPOLJAŠNJA VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA
Opis pozicije

1. GEODETSKI RADOVI
ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE TRASE PRE
POČETKA IZVOĐENJA RADOVA I SNIMANJE
IZVEDENOG
STANJA
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova)
sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja
sa unošenjem podataka u KAT-KOM, vrši isključivo
nadležna organizacija. Sve instalacije (struja, vodovod,
1.01.
kanalizacija, TT, gasovod, toplovod i svi priključci) koje
se nalaze na trasi novog cevovoda posebno obeležiti,
signalizirati i snimiti. Redovnu kontrolu nivelete
novoprojektovanog cevovoda tokom izvođenja radova
vrše
izvođač
radova
i
nadzorni
organ.
Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po m'.
UKUPNO 1:

Kol.

178,00

Jed.
mer.

Jed.cen.

Ukupno

m1

2. ZEMLJANI RADOVI
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ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom
rovu širine Bo=0.6 m i prosečne dubine 1.45 m. Ovom
pozicijom obuhvaćeno je i sniženje podzemne vode i
evakuacija atmosferskih voda iz rova muljnom pumpom
utoku izvođenja radova (zemljište je barski les sa
koeficijentom filtracije K=2.8x10^(-8) m/s). Pri iskopu
voditi računa o podzemnim instalacijama (struja, telefon,
vodovod, kanalizacija, gasovod, toplovod,...) koje se
eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih
2.01. naiđe obezbediti ih i obavestiti nadzornog organa i
vlasnika
instalacije.
Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i
troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima
upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog
izvršenja
radova.
Obračun se vrši po m3 iskopa za sav rad i potreban
materijal.
Iskop se vrši kombinovano 30% ručno i 70% mašinski.
Obračun se vrši po m3 iskopa samonikle zemlje za sav
potreban rad i materijal.
157,00

m3

PLANIRANJE
DNA
ROVA
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu
prema
projektovanim
kotama.
U cenu pozicije ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa
odbacivanjem materijala van rova. Po izvršenom
planiranju dna rova izvršiti ispitivanje dna rova (podtla).
2.02. Zbijenost dna rova treba da iznosi 95 % od max.
laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom
postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula
stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla) treba da iznosi
Me>1.0
kN/cm2.
Obračun se vrši po m2 isplanirane površine dna rova za
sav potreban rad i materijal.

107,00

m2

RAZASTIRANJE I PLANIRANJE PESKA ZA
POSTELJICU
Razastiranje i planiranje peska za posteljicu d=15 cm sa
tačnošću od 1 cm u svemu prema projektovanim kotama i
nagibima.
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco
utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov,
planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu
2.03.
posla. Po izvršenom planiranju i nabijanju posteljice
izvršiti ispitivanje nosivosti. Zbijenost posteljice treba da
iznosi min. 95% od maksimalne laboratorijske zbijenosti
po standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se
ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost
posteljice
treba
da
iznosi
Me>1.5
kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju
za sav potreban rad i materijal.

16,02

m3
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IZRADA
OBLOGE
CEVI
PESKOM
Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad
temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka
peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova,
2.04. ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema
propisima za tu vrstu posla i uputstvima nadzornog
organa.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju
za sav rad i potreban materijal.
32,04

m3

108,94

m3

48,06

m3

Prečnika DN 110 mm

178,00

m1

Prečnika DN 63 mm

28,00

m1

ZATRPAVANJE
ROVA
ZEMLJOM
Zatrpavanje rova na zelenim površinama vršiti probranim
zemljanim materijalom iz iskopa, do kote postojećeg
terena, u slojevima 20-30 cm, uz istovremeno nabijanje i
potrebno kvašenje. Nasipni materijal treba da je
ujednačenog kvaliteta bez prisustva materijala organskog
2.05.
porekla, šuta, krupnog kamena i sl. Najmanja dozvoljena
zbijenost nasute zemlje mora biti minimalno ista kao
zbijenost okolnog zemljišta. Zatrpavanje rova izvršiti u
svemu prema tehničkim propisima za tu vrstu posla.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala u zbijenom
stanju za sav potreban rad i materijal.

2.06

TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Utovar, transport i razastiranje viška zemljanog materijala
iz iskopa na deponiju koju odredi nadzorni organ.
Predračunska
STD
10
km.
Obračun se vrši po m3
UKUPNO 2:
3. INSTALATERSKI RADOVI

HDPE VODOVODNE CEVI Nabavka, transport,
razvoženje duž rova, spuštanje u rov i montaža cevi za
vodu od polietilena visoke gustine HDPE PE-100 SDR 17
(S-8) za radni pritisak PN 10 bara, proizvedenih prema
SRPS-EN12201. Pri polaganju cevi voditi računa da iste
budu položene u projektovanom padu, bez horizontalnih i
3.01.
vertikalnih lomova. Centrisanje cevi vršiti instrumentom,
a montažu u svemu prema uputstvima proizvođača,
tehničkim uslovima izvođenja i propisima za tu vrstu
radova. Cevi se spajaju sučeonim zavarivanjem na licu
mesta.Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad
i materijal.
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FAZONSKI KOMADI OD DUKTILNOGNODULARNOG LIVA
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada od
duktilnog-nodularnog liva GGG40, prema datoj
3.02. specifikaciji u projektu. Fazonski komadi su za radni
pritisak od NP10 bara. U cenu pozicije uračunat je sav
potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog fazonskog komada
za sav rad i materijal.
T Ø100/80 mm

4 kom.

Q90 Ø80 mm

4 kom.

FF (SP) komad, Ø80 mm, L=200 mm

4 kom.

N90 Ø80 mm

4 kom.

ULIČNA
KAPA
ZA
"EV"
zasun
Nabavka, transport I ugradnja uliučne kape za EV zasun.
3.03. U cenu pozicije uračunata je i temeljna ploča za kapu.
Obračun se vrši po komadu ugrađene ulične kape za EV
zasun za sav rad i materijal.
4

kom

TELESKOPSKA GARNITURA - ZA "EV" Nabavka,
transport I ugradnja teleskopske garniture za "EV". U cenu
3.04. pozicije uračunat je sav spojni i zaptivni materijal.
Obračun se vrši po komadu ugrađene teleskopske
garniture.

4

kom

NADZEMNI HIDRANT - DN80 Nabavka, transport I
ugradnja nadzemnog hidranta NH-80, dubina ugradnje
1.20 - 1.40 m. U cenu pozicije uračunat je sav spojni i
3.05.
zaptivni materijal, kao i potrebni dodatni iskop. Obračun
se vrši po komadu ugrađenog nadzemnog hidranta za sav
rad i materijal.

4

kom

4

kom

EV ZASUN Nabavka, transport I ugradnja EV zasuna za
radni
pritisak
od
10
bara.
3.06.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog EV zasuna za sav
rad i materijal.
EV Ø80 mm
PE FAZONSKI KOMADI Nabavka, transport I ugradnja
polietolenskih PE fazonskih komada za radni pritisak od
3.07.
10 bara. Obračun se vrši po komadu ugrađenog PE
fazmioskog komada za sav rad i materijal.
1. PE PRIRUBNICA d110

14,00 kom.

2. PE PRIRUBNICA d63

2,00 kom.

3. PE TULJAK d110

14,00 kom.

4. PE TULJAK d63

2,00 kom.
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HIDTRANTSKI ORMARIĆI
Nabavka, transport i ugradnja hidrnatskih ormarića.
opis: ormarić za nadzemni hidrant
širina: 540 mm
visina: 1080/1060 mm
dubina: 185 mm
3.08. Standardna pripadajuća oprema:
- cev fi 52 dužine 15 m sa spojnicama x 2 kom
- mlaznica fi 52 Al sa zasunom x 2 kom
- ključ za spojnice ABC x 2 kom
- ključ za nadzemni hidrant x 1 kom
Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidrantskog
ormarića.
4

kom

4

kom

4

kom

6

kom

4

kom

UKUPNO 3:
4. BETONSKI RADOVI
IZRADA BETONSKIH OSLONACA
Izrada betonskih oslonaca na čvorištima vodovodne mreže
4.01. od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i
materijal.
- betonski oslonac 80x30/30 cm za NH I EV
IZRADA BETONSKIH PLOČA OKO HIDRANATA
Izrada betonskih ploča oko hidranata od betona MB30
4.02.
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata i
dopunski iskop rova.
- betonska ploča 100x50/20cm
IZRADA
ANKER
BLOKA
4.03. Izrada betonskog anker bloka od betona MB30
Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata.
- anker blok 25×25/25cm
UPIJAJUĆI SLOJ ŠLJUNKA
4.04. Izrada upijajućeg sloja šljunka oko hidranata
Cenom pozicije obuhvaćen je sav potreban materijal.
- upijajući sloj šljunka 50x50/50cm
UKUPNO 4:
5. OSTALI RADOVI
ISPITIVANJE
VODVODNE
MREŽE
NA
VODONEPROPUSNOST
Ispitivanje vodovodne mreže na vodonepropusnost vršiti u
5.01. svemu prema normi koja definiše način testiranja PE cevi
pod pritiskom ASTM F2164 ili prema uputstvu
proizvođača cevi, fazonskih komada i armature.
Obračun se vrši po m' ispitanog i primljenog cevovoda.

206,00

m1
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ISPIRANJE HIDRANTSKE MREŽE
Vršiti pre puštanja mreže u upotrebu,a u svemu prema
5.02.
propisima za tu vrstu posla..
Obračun se vrši po m' cevovoda.

SNIŽENJE
NIVOA
PODZEMNIH
VODA
I
EVAKUACIJA ATMOSFERSKIH VODA IZ ROVA
Obaranje nivoa podzemnih voda i evakuaciju atmosferskih
5.03. voda vršiti muljnom pumpom direktno iz rova. Zemljište
predstavlja barski les koeficijenta filtracije K=2.8x10^(-8)
m/s.
Obračun se vrši po m1 rova.

178,00

m1

178,00

m1

UKUPNO 5:

SPOLJAŠNJA VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA
1. GEODETSKI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
3. INSTALATERSKI RADOVI
4. BETONSKI RADOVI
5. OSTALI RADOVI
Ukupno spoljna vodovodna I hidrantska mreža:

II
Redni
broj
1
1.1.

FEKALNA KANALIZACIJA
Opis pozicije

Kol.

Jed.
mer.

Jed.cen.

Ukupno

GEODETSKI RADOVI
ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE OBJEKTA
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka
radova) sa izdavanjem protokola, kao i snimanje
izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM.
Obračun se vrši po m'.

98,50

m1
UKUPNO 1:

2
2.1.

ZEMLjANI RADOVI
ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
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Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom
rovu širine 1.00m a dubine prema uzdužnim profilima.
Pri iskopu voditi računa o podzemnim instalacijama
koje se eventualno ukrštaju sa trasom rova. Iskop se
do 20cm od projektoane kote dna vrši mašinski, a
ostatak iskopa rova vršiti ručnim alatom u sloju od 20
cm, radi neporemešenosti sastava tla i promene
geomehaničkih karakteristika. Cenom pozicije
obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za
obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje
i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.
Predviđa se kombinovani iskop rova: mašinski 70% i
ručno 30%.
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala.

2.2.

2.3.

217,00

m3

98,50

m'

98,50

m2

14,78

m3

SNIŽENJE NIVOA PODZEMNIH VODA I
EVAKUACIJA ATMOSFERSKIH VODA IZ
ROVA
Sniženje nivoa podzemnih voda i evakuaciju
atmosferskih voda vršiti muljnom pumpom
direktno iz rova. Zemljište predstavlja barski les
koeficijenta
filtracije
K=2.8x10^(-8)
m/s.
Obračun se vrši po m1 rova.
Planiranje dna rova
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u
svemu prema projektovanim kotama.U cenu pozicije
ulazi i prosečan iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem
materijala van rova. Po izvršenom planiranju, izvršiti
ispitivanje dna rova. Zbijenost dna rova treba da iznosi
95 % od max. laboratorijske zbijenosti po
standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se
ispitivanje vrši preko modula stišljivosti onda nosivost
dna rova (podtla) treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m2 gotovog posla.

2.4.

Izrada posteljice od peska hp=15 cm
Razastiranje i planiranje peska za posteljicu sa
tačnošću od 1cm u svemu prema projektovanim
kotama i nagibima. Debljina sloja definiše se
projektom. Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka
peska (fco utovar), transport, razvoženje duž rova,
ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu prema
propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom planiranju i
nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti.
Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od
maksimalne laboratorijske zbijenosti po standardnom
"Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši
preko modula stišljivosti onda nosivost posteljice treba
da
iznosi
Me>1,5
kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i
materijal.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

IZRADA
OBLOGE
CEVI
PESKOM
Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm
iznad temena cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je
nabavka peska (fco utovar), transport, razvoženje duž
rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u svemu
prema propisima za tu vrstu posla i uputstvima
nadzornog
organa.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom
stanju za sav rad i potreban materijal.
29,55

m3

172,68

m3

44,33

m3

396,00

m2

ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA
Zatrpavanje rova izvršiti zdravom zemljom iz iskopa
rova slojevima od 20-30cm uz istovremeno nabijanje.
Zbijenost svakog sloja mora biti min. kao zbijenost
samoniklog
tla.
Obračun se vrši po m³ zatrpanog rova zemljom iz
iskopa za sav rad i materijal.
TRANSPORT
VIŠKA
ZEMLJANOG
MATERIJALA
Izvršiti utovar, transport i razastiranje viška zemljanog
materijala iz iskopa u deponiju koju odredi nadzorni
organ.
Predračunska
STD
do
10
km.
Obračun se vrši po m³ transportovanog materijala za
sav potreban rad i materijal.

RAZUPIRANJE ROVA Razupiranje rova, dubine
prema uzdužnom profilu, upotrebom odgovarajuće
oplate (dubine preko 1.00 m) obuhvata: nabavku građe
(oplata može biti i montažna), utovar, transport,
krojenje, razvoženje duž rova, montažu i održavanje,
demontažu, slaganje, utovar i dalji transport. Za vreme
izvršenja ovih radova postupati u svemu prema
propisima za tu vrstu poslova i Pravilniku o HTZ
merama.Obračun se vrši po m2 postavljene oplate za
sav rad i materijal.- Prema tab. predmeru (Fr) iz
uzdužnih profila pokrivenost oplatom bokova rova je
obračunata 100%.

UKUPNO 2:
3

3.1.

INSTALATERSKI RADOVI
NABAVKA
I
MONTAŽA
PVC
KANALIZACIONIH
CEVI
Nabavka, transport, razvoženje duž rova, spuštanje u
rov i montaža PVC kanalizacionih cevi sa zaptivnim
prstenovima, proizvedenih prema EN 13 476. Pri
polaganju cevi voditi računa da iste budu položene u
projektovanom padu, bez horizontalnih i vertikalnih
lomova. Centrisanje cevi vršiti instrumentom, a
montažu u svemu prema uputstvima proizvođača i
propisima
za
tu
vrstu
posla.
Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad i
materijal.
DN=250mm, SN8

98,50

m1
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UKUPNO 3:
4

4.1.

BETONSKI RADOVI
IZRADA AB ŠAHTA Nabavka materijala, transport i
izrada betonskog revizionog okna prema tipu iz
Projekta od armiranog vodonepropusnog betona MB
30, d=15 cm u natur obradi, kružnog preseka, svetlog
otvora F 100 cm. Gornja ploča šahta je kružna,
prečnika 170 cm od armiranog betona mrežom Q-188,
marke betona MB30, debljine min d=20 cm sa
ekscentrično postavljenim liveno gvozdenim kružnim
poklopcem Ø600 mm nosivosti D400. Zidovi šahta su
od armiranog betona debljine d=15 cm, armirani sa
mrežom Q-188, marke betona MB30. Šaht je fundiran
na armirano betonsku ploču kvadratne osnove
170x170cm, debljine d=20 cm, armiranu mrežom Q188, marke betona MB30. Podloga ploče je od betona
d=10 cm, MB 10 i tampona šljunka d=10 cm. Kineta
je od PVC polucevi zalivene betonom MB20 u nagibu
1:3. Priključci na šaht su kratke PVC cevi prečnika
dovodnog, odnosno odvodnog kanala. Veza između
cevi i šahta se ostvaruje KGF uvodnicom u šaht. Po
vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske
penjalice
(SRPS.M.J6:285).
Cenom
pozicije
obuhvaćena je sva oplata i dopunski iskop
rova.Obračun se vrši po kom gotovog šahta za sav rad
i materijal.
Šahte dubine od 1.5-2.20m

7

kom
UKUPNO 4:

5

5.1.

OSTALI RADOVI
ISPITIVANJE
VODONEPROPUSTNOSTI
FEKALNE
KANALIZACIONE
MREŽE
Ispitivanje vodonepropusnusti spojeva cevovoda od
PVC kanalizacionih cevi i odgovarajućih fazonskih
komada. Ispitivanje vršiti u skladu sa normom SRPS
EN 1610. U cenu pozicije uračunat je sav rad i
potreban materijal za ispitivanje cevovoda na
vodonepropusnost.
Obračun se vrši po m1 ispitanog i primljenog
cevovoda.

5.2.

PODBUŠIVANJE ISPOD POSTOJEĆIH
KOLOVOZA I TROTOARA
Izvršiti podbušivanje ispod postojećeg kolovoza i
treotoara sa kojima se trasa ukršta. Podbušivanje
izvesti bletom 300mm.
Obračun se vrši po m' za sav potreban rad i materijal.

5.3.

PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

98,50

m1

6,00

m1
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Izrada priključka na kanalizacionu mrežu prema
uslovim nadležne komunalne organizacije. U cenu
pozicije uračun je dsam potreban materijal i
radObračun se vrši po komadu izrađenog priključka.
1,00 kom.
UKUPNO 5:

1

ZBIRNA REKAPITULACIJA FEKALNA KANALIZACIJA
GEODETSKI RADOVI

2

ZEMLjANI RADOVI

3

INSTALATERSKI RADOVI

4

BETONSKI RADOVI

5

OSTALI RADOVI
UKUPNO FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA:

F)

RADOVI na spoljnom uređenju

I
II

Spoljašnja vodovodna i hidrantska mreža
Fekalna kanalizacija
Ukupno radovi na spoljnom uređenju:
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UKUPNA ZBIRNA REKAPITULACIJA
A)

AG RADOVI

I
II
III
IV
V
VI

Rekapitulacija
Pripremno-završni radovi, uređenje gradilišta
Opšti troškovi
Zemljani radovi
Bravarski radovi
Betonski i armiranobetonski radovi
Armirački radovi
Postavljanje i montaža prefabrikovanih
konstruktivnih elemenata

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

UKUPNO

Zidarski radovi
Malterisanje i rabiciranje
Suva gradnja
Izrada podloge, izrada tople i hladne obloge zidnih i
podnih površina
Limarski radovi
Stolarski radovi
Građevinska stolarija
Obrada zidova
Izolacija
Ugradnja suncobrana
Ugrađena oprema
Oprema za bazene
Pričvršćivanje, zaptivanje
Čišćenje
Oprema krovne bašte
Ukupno AG radovi:

B)

TERMOMAŠINSKI RADOVI

I.1

Ukupno predizlovani cevovod:
Ukupno prateći garđevinski radovi za predizolovani
cevovod:

I.2
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Ukupno toplotna podstanica:
Ukupno instalacije podnog grejanja:
Ukupno instalacije radijatorskog grejanja:
Ukupno ventilacija prostora bazena (VS0.1):
Ukupno ventilacioni sistem VS0.2 za prostore
garderoba:
Ukupno lokalni ventilaconi sistemi:
Ukupno lokalni sistemi klimatizacije
Ukupno opšti radovi za sve sisteme:
Ukupno TM radovi:
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C)
1
2
3
4

RADOVI na vodovodu i kanalizaciji
UNUTRAŠNJA RAZVOD SANITARNE
POTROŠNE VODE I SANITARIJE
UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA
UNUTRAŠNJA FEKALNA KANALIZACIONA
MREŽA
UNUTRAŠNJA ATMOSFERSKA
KANALIZACIONA MREŽA
Ukupno radovi na unutrašnjim inst. V&K:

D)

RADOVI elektro instalacijama

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Elektroenergetske instalacije
Dojava požara
Protivprovalni sistem
Kontrola pristupa
Kontrola pristupa - opcija
Video nadzor
Strukturna mreža
TV
Audio
Alarm iz saune
Ukupno radovi na elektro instalacijama:

E)

RADOVI na bazenskoj tehnici

I
II
III
IV
V
VI
VII

Mašinska sala - bazen doživljaj
Mašinska sala - dečiji bazen
Mašinska sala - bazen za sedenje
Ostala oprema
Bazen doživljaj I faza
Dečiji bazen I faza
Bazen za sedenje I faza
Ukupno radovi na bazenskoj tehnici:

F)

RADOVI na spoljnom uređenju

I
II

Spoljašnja vodovodna i hidrantska mreža
Fekalna kanalizacija
Ukupno radovi na spoljnom uređenju:
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UKUPNA ZBIRNA REKAPITULACIJA
A)
B)
C)
D)
E)
F)

AG RADOVI
TERMOMAŠINSKI RADOVI
RADOVI na vodovodu i kanalizaciji
RADOVI elektro instalacijama
RADOVI na bazenskoj tehnici
RADOVI na spoljnom uređenju

UKUPNO bez PDV-a (A+B+C+D+E+F)
IZNOS PDV
UKUPNO bez PDV-a
Укупна цена:_____________________ динара без ПДВ-а (из табеле укупне збирне
рекапитулације)
словима:_________________________________________________ динара,
односно
Укупна цена: _____________________динара са ПДВ-ом (из табеле укупне збирне
рекапитулације)
словима:_________________________________________________ динара
Цену чине:
1.) Израда ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, у свему према одредбама
Конкурсне документације за јавну набавку број_________:
_____________________________________динара без ПДВ-а
_____________________________________динара са ПДВ-ом
2.) Израда ПРОЈЕКТА ЕНТЕРИЈЕРА, , у свему према одредбама
Конкурсне документације за јавну набавку број_________:
_____________________________________динара без ПДВ-а
_____________________________________динара са ПДВ-ом
3.) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА сагласно према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф
Грађевинарство шифра делатности 41.20, тачка 1), у НЕТО износу:
______________________________________динара без ПДВ (из табеле укупне збирне
рекапитулације)
ПДВ сноси Наручилац на основу члана 10. став 2, тачка 3. Закона о ПДВ-у
(„Сл.гласник РС“, бр. 84/2004 и 83/2015) и члана 2. став 1. тачка 1) Правилника о
утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања
пореског дужника за порез за додатну вредност („Сл.гласник РС“ број 86/2015)
У горе дату цену за израду пројекта за извођење радова, за израду пројекта ентеријера и
извођење радова урачуната је и цена за извршење свих припремних радова и послове по
овлашћењу Наручиоца. Извршилац је у обавези да послове по овлашћењу Наручиоца обави у
име и за рачун Наручиоца.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач
*_____________________________________________________________ са седиштем у
*_________________, ул. _____________________________ бр. *___, [доставља укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ........................................

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је отворени поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном
поступку јавне набавке предмета Изградње објекта „Wellness” Центра, ЈН бр.209/2019 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у отвореном поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у отвореном поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У вези члана 75. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач*______________________________________________________________________
са седиштем у *_________________, ул. *_____________________________ бр.*___, у
отвореном поступку јавне набавке предмета Изградње објекта „Wellness” Центра, ЈН бр.
209/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дa нeмa зaбрaну oбaвљaњa
дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
И УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАЖЕЊУ
ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Самостални/водећи понуђач :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(назив и адреса понуђача)
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо
обилазили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у пројекат (техничку
документацију) , те стекли све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође
изјављујемо да смо упознати са свим условима за Изградњу објекта „Wellness” Центра и да
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум:_____________ 2019.год.
Представник понуђача који
је извршио увид

Представник општине Ада

_________________________
Име и презиме

___________________________
Име и презиме

_________________________
Потпис

___________________________
Потпис

М.П.

М.П.

Напомена: Понуђач може, уколико уочи да укаже
пројектној документацији.

и на

евентуалне пропусте у
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- ДЕО 2 –
УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ
OПШТИ УСЛОВИ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Општи услови Уговора о извођењу радова у потпуности се примењују осим уколико није
другачије одређено Посебним условима и Уговором о Извршењу посла.

Члан 1. ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА
Уговор, сва Уговорна документација и целокупна коресподенција биће састављена
и тумачена из текста на српском језику, уколико Посебним условима није одређено
другачије.
Извршилац је дужан да обезбеди да Извршење посла, који је предмет ове јавне
набавке, буде у складу са Законима и подзаконским актима, прописима, о изради
техничке документације, изградњи објеката и монтажи опреме, Стандардима и
правилима струке, и да обештети Наручиоца од свих казни и одговорности сваке
врсте за кршење било ког Закона и подзаконског акта, прописа, Стандарда или
правила које изврши у време Извршења посла.
Закони и други извори права који ће се примењивати на Уговорну документацију и
тумачење исте су закони Републике Србије.
На овај Уговор не примењују се Посебне узансе о грађењу
Члан 2. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ
ДОКУМЕНАТА
Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету:
- Уговор
- Позив за понуду
- Упутство понуђачима како да сачине понуду
- Образац понуде
- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. Закона о јавним
набавкама, Уредбе и Конкурсне документације, Упутство како се доказује
испуњеност тих услова и Образац за оцену испуњености услова
- Образац изјаве да понуђач прихвата услове из Позива и Kонкурсне
документације
- Услови за уговарање
-Техничке спецификације
-Листе материјала и опреме
Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним
објашњењима једног за други.
Сваку двосмисленост или неслагања у тексту докумената Наручилац ће на захтев
Извршиоца у писаној форми објаснити, допунити или исправити.
У случају евентуалног неслагања папирне документације и електронске
документације по истом предмету, важе одредбе из папирне документације
Уколико објашњење, допуна или исправка документације изазове трошкове за
Извршиоца, које Извршилац није могао да предвиди, Наручилац ће надокнадити
Извршиоцу проузроковане трошкове сагласно овим Општим условима.
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Обавеза је Извршиоца да Наручиоца одмах обавести о уоченој грешци, недостатку или
пропусту у Уговорној документацији, а посебно у Техничкој документацији по којој се
Радови изводе.
Такву грешку, недостатак или пропуст Наручилац и Извршилац треба одмах да
исправе или отклоне.
Уколико Извршилац сматра да било који део Уговорне документације одступа од
важеће законске регулативе, о томе ће одмах пре потписивања Уговора
обавестити Наручиоца у писаној форми.
У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца или Надзора
нејасни Извршиоцу ће одмах о томе обавестити Наручиоца и тражити објашњење. Тражено
објашњење Наручилац ће доставити Извршиоцу у писаној форми, најкасније у року од 5
(пет) дана од пријема обавештења.
Члан 3. ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА
Сва обавештења, налози, захтеви и потврде које Наручилац упућује Извршиоцу
биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, достављени
поштом или предајом на адресу Извршиоца назначену у Уговору, и истога дана
путем Надзора, за потребе градилишта.
Сва обавештења, предлоге и захтеве Наручиоцу, Извршилац даје у писаној форми
и доставља поштом или предајом на адресу Наручиоца:
Ј.П.Р. „АДИЦА“ АДА
Адреса:24430 АДА, ЗМАЈ ЈОВИНА БР.25/Б
и истога дана Надзору на градилишту.
У случaју да једна Уговорна страна промени адресу, обавезна је да у року од три (3)
дана од дана настанка такве промене обавести у писаној форми другу Уговорну
страну.
Допуна или измена одредби Општих услова (или документа који се у њима помињу)
неће се сматрати важећом уколико није дата у писаној форми и потписана од
стране овлашћених лица Наручиоца и Извршиоца.
Члан 4. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ И НАДЗОР
Наручилац обезбеђује стални стручни тим и надзор од почетка до завршетка
Извршења посла на изради пројеката и извођењу објекта, а
повремени стручни надзор, зависно од потребе у Гарантном периоду све до
издавања Потврде о завршетку Гарантног периода.
Наручилац је дужан, да у писаној форми, обавести Извршиоца, пре увођења у
посао, које лице-а је Наручилац ангажовао и овластио за вршење контроле израде
документације и стручног надзора. Решења за лица која обављају послове стручног
надзора издаће Наручилац или предузеће које је он овластио и са којим је закључио
уговор о вршењу стручног надзора.
Ако Наручилац у току Извођења радова замени Надзор, дужан је да одмах, а
најкасније у року од три (3) дана, о томе обавести Извршиоца у писаној форми.
Дужности и овлашћења Надзора су оне које су назначене у овим Општим условима
и Уговорној документацији, односно утврђене законским прописима и правилницима
за све оно што није дефинисано овим Општим условима и Уговорном документацијом.
Стручни тим за праћење тока израде пројектне документације (у даљем Надзор) и
Надзор ће бити одговоран Наручиоцу, а његова дужност је да прати и надзире
Извођење радова, радну снагу и механизацију који треба да буду ангажовани на
Извођењу радова, проверава исправност материјала који треба да се користе и
квалитет Извођењу радова, врши контролу изведених радова који се према
природи и динамици изградње објекта не могу проверити у каснијој фази изградње
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(темељи, арматура, оплата, изолација...), благовремено уочава промене услова
изградње објекта и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље
Извођење радова, врши контролу Техничке документације на основу које се гради
објекат у свакој фази изградње објекта и друго сагласно Правилнику и Уговору о
вршењу Надзора. Он неће имати овлашћења да ослободи Извршиоца било које
дужности или обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то
изричито предвиђено Уговорном документацијом, наложи неки рад који повлачи за
собом закашњење или додатно плаћање од стране Наручиоца или било какве
измене Извршења посла.
Наручилац може у писаној форми пренети на Надзор надлежности и овлашћења
која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извршиоца дајући му један примерак
овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми или
одобрење које Надзор буде дао Извршиоцу у границама таквог овлашћења,
обавезују и Извршиоца и Наручиоца.
Уколико Надзор пропусти да забрани неки рад или материјал, Наручиоцу неће бити
ускраћено право да такав рад или материјал забрани и да нареди рушење,
одстрањивање материјала или прекид Извођења радова.
Надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних добара
и радова, наложити Извршиоцу да изведе све радове и предузме све мере које су
по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће
обавестити Наручиоца у писаној форми.
Извршилац је дужан да изврши сваки такав налог Надзора. Наручилац ће одобрити
средства за плаћање посебних трошкова (уколико их буде) који се могу признати
Извршиоцу у складу са Конкурсном документацијом документацијом, а у односу на
извршени рад и у складу са чланом 32. ових Општих услова.
Уколико је Извршилац незадовољан одлуком Надзора, има право_да се у писаној
форми обрати Наручиоцу у року од три (3) дана од дана пријема одлуке Надзора.
Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3) дана
од дана обраћања Извршиоца. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у писаној_форми
обавести Извршиоца.
Члан 5. АСИГНАЦИЈА И ЦЕСИЈА
Асигнација и Цесија, по Уговору врши се у складу са Законом о облигационим
односима. Извршилац не може, без претходне сагласности Наручиоца у писаној
форми, извршити асигнацију или цесију, за било који износ који је по Уговору
доспео или ће доспети.
Члан 6. ПОДИЗВРШИОЦИ И ПОДИЗВОЂАЧИ
Извршилац не може подуговарати било који део Извршења посла, укључујући и
професионалне услуге, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми,
осим ако је другачије наведено у Уговору. Наручилац такву сагласност неће
ускратити Извршиоцу осим из неких оправданих разлога. Сагласност Наручиоца
неће ослободити Извршиоца било које одговорности или обавезе по Уговору и он
ће бити одговоран за чинидбе, пропусте и немарност било ког Подизвршиоца или
Подизвођача, његовог одговорног руководиоца, службеника или радника, исто као
да су то чинидбе, пропусти или немарност Извршиоца, његових управника
градилишта, службеника или радника. Сваки подизвршолац или подизвођач је
дужан да испуњава све услове за извођење радова као Извршилац. Извршилац је
дужан да Наручиоцу достави копију свих подизвођачких уговора.
У случају да је било који Подизвођач преузео било коју сталну обавезу према
Извршиоцу по основу извођења рада, по завршетку посла Извршилац ће пренети
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на Наручиоца, о свом трошку, сва права која произилазе из тако преузете обавезе.
Извршилац ће се постарати да се у сваки подизвођачки уговор укључи обавеза да
ће, у случају да Извршилац буде расформиран или из неких других разлога прекине
Извшење посла, или буде замењен новим извођачем, такав Подизвршилац или
Подизвођач наставити са извођењем подизвођачког уговора по избору Наручиоца,
с тим што ће имати право на све користи које буде остварио Подизвршилац или
Подизвођач према подизвођачком уговору. Такође, Извршилац ће у сваки
подизвођачки уговор укључити и одредбу да такви Подизвршиоци или Подизвођачи
неће имати никаква додатна потраживања од Наручиоца због повреде
подизвођачког уговора од стране Извршиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац је дужан да одмах након потписивања Уговора, у законском року,
пријави почетак извођења радова надлежном органу који је издао Потврду о
пријему документације. Наручилац доставља Извршиоцу Пројекат у складу са којим
ће се, након извршеног пројектног прилагођавања изводити радови, као и Потврду
о пријему документације Општинске управе за урбанизам и стамбене послове.
Копију комплетне Понуде Наручилац доставља Извршиоцу одмах након
потписивања Уговора.
Упоредо са напредовањем Радова Наручилац је дужан да Извршиоца
благовремено обавештава и парцијално му предаје и евентуалне допуне и/или
измене Пројекта, с тим што такве допуне и/или измене морају бити уручене
Извршиоцу најкасније петнаест (15) дана пре рока дефинисаног Динамичким и/или
Оперативним планом за извођење радова, набавка постројења и/или опреме, на
које се такве измене и/или допуне односе.
Извршилац нема право да ову документацију даје трећем лицу, без претходног одобрења
Наручиоца у писаној форми.
Извршилац треба да изради пројекте (пројекат за изградњу и пројекат ентеријера)сагласно
важећој регулативи и захтеву Наручиоца. Са израдом пројеката ће отпочети тек након што
добије налог Наручиоца у писаној форми. Рок за израду Уговорне стране ће одредити
споразумно. Извршилац је
обавезан да на израђене пројекте добије позитивно мишљење Тима за праћење реализације
пројекта. Тек тада Наручилац ће бити у могућности да прихвати израђене пројекте.
Члан 8. ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ
Наручилац је дужан да након потписивања Уговора омогући Извршиоцу неометан
приступ градилишту.
Извршилац нема право да користи градилиште у било које друге сврхе, осим оних
дефинисаних Уговорном документацијом.
Уколико на градилишту постоје материјали, опрема, привремени објекти и слично,
који су власништво Наручиоца и који не ометају нормално извођење Радова,
Извршилац ће исте чувати и одржавати без додатне накнаде. Уколико су такви
материјали, опрема, привремени објекти и слично власништво неког другог правног
или физичког лица Извршилац ће се према њима понашати као добар привредник.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 9. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ
Предмет јавне набавке је Изградња „Weellness“ Центра у свему према
пројекту за извођење радова, пројекту ентеријера, техничком опису и вендор листи као и у
складу са важећим прописима и захтевима Наручиоца и послова по овлашћењу Наручиоца.
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Извршилац је дужан да Наручиоцу преда пројекат извођења и пројекат ентеријера у
стандардном (папирном) облику у 6 (шест) примерака и у електронској форми у 2
(.dwg и .pdf ), тј. у 6+2=8 (осам) примерака.
Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, извршити све припремне,
грађевинске, занатске, инсталатерске, завршне и друге радове, који су неопходни за
комплетирање и обезбеђивање функционалности објекта.
Извршилац је дужан да изведе све Радове по уговореном квалитету и року, Вендор
листи потписаној и овереној од стране Извршиоца.
Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све
припремне, грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе
одвојено, али су неопходни за почетак радова.
Извршилац је дужан да Радове изведе у свему према Конкурсној документацији,
односно техничкој документацији за извођење радова са извршеном техничком
контролом коју је обезбедио Наручилац, свим допунама и изменама, законима,
техничким прописима, Стандардима и правилима струке.__
Извршилац је дужан да, сагласно члану 152. став 1. тачка 1) Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13,98/13,132/14 и 145/14), пре почетка Радова потпише архивски примерак
Главног пројекта који се чува код Наручиоца.
Извршилац је дужан да, сагласно члану 152. став 6. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, брoj 72/09, 81/09, 64/10,24/11, 121/12,
42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14), 15 /петнаест/ дана пре него што по динамици
радова та позиција доспева на извођење, упозори Наручиоца о недостацима
пројектне документације на основу које се изводе радови, тако да благовремено не
упозорење на присутну ману, не може да произведе додатни трошак за Наручиоца.
Извршилац ће при изменама и разради пројектне документације, у току припреме
за грађење контролисати међусобну усаглашеност свих делова пројектне
документације, проверити положај објеката у односу на парцелу и синхронизовати
извођење радова, на радовима из своје надлежности, као и на радовима који се у
окружењу објекта изводе од других извођача, по технолошком редоследу почетку и
времену трајања, тако да се накнадно извођење радова, у случају не чињења по
овом основу, неће обраћунавати и плаћати.
Извршилац је дужан да Радове изводи стручно и квалитетно како би се Наручиоцу
извршила примопредаја без примедби на изведене радове.
Извршилац ће, без додатне накнаде, обезбедити дозволе и сва остала одобрења и
потврде надлежних органа и инспекција, неопходне за правилно извршење и
завршетак Извршења посла. Извршилац ће припремити документа која се могу
захтевати за добијање поменутих дозвола. Трошкове који настану према
надлежним органима сноси Наручилац.
Уколико добијање било које дозволе, за коју надлежном органу захтев подноси
Извршилац, захтева учешће или интервенисање Наручиоца или неког другог лица организације, Извршилац ће о томе благовремено обавестити Наручиоца.
Извршилац ће, са дужном пажњом, изводити и завршити Извршење посла у складу
са Уговором, тендерском, техничком и другом Уговорном документацијом.
Извршилац ће обезбедити целокупну контролу над Подизвршиоцима или
Подизвођачима, радну снагу, материјале, грађевинска и монтажна постројења,
опрему за извођење и све остало, било да је привремене или сталне природе,
неопходно за извођење и/или завршетак Извршења посла све док потреба за тим
постоји или проистиче из Уговорне документације.__
Извршилац ће припремити и доставити Наручиоцу Цртеже, спецификације и другу
документацију, у вези са Извршењем посла, тако да омогући Наручиоцу да прати
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како Извршење посла напредује и да ли се Извршење посла изводи у складу са
Уговорном документацијом.
Извршилац је дужан да обавести орган који је издао Потврду о пријему
документације, као и надлежну локалну управу на чијој територији се гради објекат,
о завршетку израде темеља, односно потврди сагласност постојећих темеља са
планском документацијом и уз обавештење приложи геодетски снимак изграђених
темеља, без посебних трошкова по Наручиоца.
Извршилац је дужан да у писаној форми и на време обавештава Наручиоца о
започињању појединачних фаза Извршења посла.
Ниједан Изведени рад неће се покрити или затрпати без претходног прегледа и
пријема од стране Надзора. Извршилац ће обезбедити Надзору могућност
испитивања и мерења обима Изведених радова пре него што се Изведени радови
покрију или уклоне, као и да прегледа подлоге пре него што се на њима Изведу
стални радови.
Извршилац ће на време обавестити Надзор када је неки Изведени рад спреман за
преглед и пријем, као и за испитивање, а Надзор ће поступити по пријему таквог
обавештења најкасније у року од једног (1) дана у циљу испитивања и премеравања
таквог Изведеног рада.
Уколико Извршилац изврши покривање или затрпавање било којих Изведених
радова без претходног пријема и прегледа од стане Надзора, Надзор може издати
налог Извршиоцу да изврши откривање или отварање Изведених радова у циљу
обављања прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања
Извршилац је дужан да поправи и попуни откривана и/или отворена места. Све
трошкове таквих отварања и затварања сносиће Извршилац.
Извршилац је обавезан да на градилишту уредно води и чува сву Уговорну и
градилишну документацију у складу са чланом 12. ових Општих услова.__
Извршилац ће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију
држати на градилишту и у свако доба ће бити доступни Наручиоцу, Надзору,
законом овлашћеним лицима и/или свакој особи коју Наручилац овласти у писаној
форми.
Извршилац ће извршити и одржавати Радове у складу са Уговорном документацијом и строго
ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца које овај даје за било које чињење у
оквиру својих овлашћења, изузев у случају да је то супротно законској регулативи или
физички немогуће. Сматраће се да је Извршилац прихватио упутства Наручиоца уколико не
уложи приговор у року од три (3) дана од пријема упутстава.
Извршилац је дужан да решењем именује кључно особље које ће бити ангажовано
на извршењу посла, и то:
- Руководилац Извршења посла - Пројекта
- Одговорни извођач радова за конструкцију
- Одговорни извођач радова за архитектонско грађевинске радове
- Одговорни извођач радова за електроенергетске инсталације
- Одговорни извођач радова за телекомуникационе и сиглане инсталације
- Одговорни извођач радова за машинске инсталације
- Одговорни извођач радова за хидротехничке инсталације
- Лице задужено за БЗР
који поседују одговарајућу лиценцу ИКС и обезбеди им примерак Уговора о грађењу
и Уговорну документацију на основу које се објекат гради.
Извршилац ће достави Наручиоцу доказ о професиналном искуству Руководиоца
Пројекта и именованих лица на сличним пројектима ,као и Изјаву о доступности
кључног особља.
Задужења кључног особља могу се, сагласно законској регулативи поверити истој
особи.
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Наручилац може да стави примедбу и да захтева од Извршиоца да одмах одстрани
са посла руководиоца пројекта, одговорног извођача на градилишту и/или било које
лице које је запослио Извршилац, а које се, према мишљењу Наручиоца не понаша
професионално, није компетентно или занемарује вршење својих дужности или чије
је запослење према мишљењу Наручиоца непожељно. Такво лице не сме поново
да буде запослено на Радовима без одобрења Наручиоца у писаној форми. За
свако лице, које је на тај начин удаљено са Радова, треба што пре да буде дата
одговарајућа замена, одобрена од стране Наручиоца._
Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом,
Извршилац ће без посебне накнаде:
а) Извршити прилагођавање пројектне документације важећим законским
прописима и захтевима Наручиоца, утврди и усклади габарит објекта са
парцелом, уколико има одређених одступања по било ком основу, и константно
врши синхронизацију и усклађивање пројектне документације, Израдити пројекат
изведеног објекта, или у техничкој документацији јасно унети све измене настале
током грађења и од стране овлашћене геодетске организације урадити етажни
елаборат за све садржаје објеката.
б) Обезбедити важеће атесте акредитованих лабораторија за уграђене материјале
и опрему, као и сва испитивања инсталација.
в) Набавити и транспортовати сву потребну опрему, материјал и машине до
Градилишта и обезбедити истовар и инсталирање све опреме, материјала и
машина.
г) Обезбедити и одржавати две канцеларије на градилишту,за потребе Надзора и Наручиоца.
д) Обезбедити присуство својих представника и представника Подизвођача у раду
комисије за технички преглед радова.__
ђ) Отклонити све недостатке по Записницима комисије за технички преглед и
Примопредаји радова Наручиоцу у року који је дат у Записницима.
е) Отклонити све евентуалне недостатке који би се појавили у Гарантном периоду, с
тим да са отклањањем истих почне најкасније четрдесетосам (48) часова по
добијању писаног обавештења од Наручиоца и/или корисника.
ж) Учествовати у раду Комисије за коначни обрачун Изведених радова и услуга.
з) Отклонити све штете које би евентуално Извршилац нанео током извођења
радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним
површинама, водотоковима и трећим лицима.
и) Уклони заостали материјал опрему и постројења коришћена при грађењу.
ј) Организовати транспорт ископаног и отпадног материјала јавним
саобраћајницама на прописан начин и вршити одлагање овог материјала такође
на прописану депонију, без посебне контроле Наручиоца.
Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и
одговорности Извршиоца које се захтевају Уговорном документацијом или
законском регулативом.
Извршилац може, без посебних трошкова по Наручиоца, изводити Радове ноћу,
недељом и/или у дане празника.
У изузетним случајевима када је у питању очување живота људи, имовине или
Радова, Извршилац може обављати рад ноћу, недељом и/или у дане празника уз
обавештење Наручиоцу у писаној форми, а без његове претходне сагласности.
Извршилац ће о свом трошку направити сопствене аранжмане за ангажоване
раднике (транспорт, исхрану, смештај, заштитну опрему, средства за рад, итд.).
Извршилац је дужан да у сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи
било које незаконито или насилничко понашање од стране или међу његовим
радницима и предузме мере за очување мира и заштиту људи и њихове имовине у
близини Радова, од таквог понашања.
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Извршилац је дужан да у сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи
било које незаконито чињење које угрожава животну средину или било чију
имовину.
Извршилац је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним
тачкама и од стране ангажованих чланова Конзорцијума, Подизвршиоца или
Подизвођача.
Члан 10. КОНТРОЛА РАДОВА
Извршилац ће обавити или обезбедити сву потребну контролу над Извршењем
посла, укључујући и контролу над Подизвођачима, у току Извршења посла и после
тога, све док то Наручилац буде сматрао потребним ради правилног извршења
уговорних обавеза.
Извршилац ће именовати одговорно лице које ће руководити израдом пројекта за извођење,
израдом пројекта ентеријера и извођењем радова, које поседује одговарајућу лиценцу, у
складу са обавезама Извршиоца из ових Општих услова и Уговорне документације и о
таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, најкасније до дана увођења
Извршиоца у посао.
Извршилац ће, такође именовати и кључно особље које ће бити ангажовано на
реализацији посла:
- Одговорни извођач радова за конструкцију
- Одговорни извођач радова за архитектонско-грађевинске радове
- Одговорни извођач радова за електроенергетске инсталације
- Одговорни извођач радова за телекомуникационе и сиглане инсталације
- Одговорни извођач радова за машинске инсталације
- Одговорни извођач радова за хидротехничке инсталације
- Лице задужено за БЗР
Руководилац Извршења посла – Пројекта и наведено кључно особље, који имају
одобрење Наручиоца у писаној форми, а које може да буде повучено од стране
Наручиоца у било ком тренутку, биће стално присутни на Извршењу посла и све
своје време посветити организовању и контроли истих.
Ако Наручилац повуче одобрење за некога од руководиоца радова, Извршилац ће,
пошто је примио обавештење о таквом повлачењу одобрења у писаној форми, у
року од три (3) дана да одстрани то лице са Извршења посла. После тога га неће
поново запослити на Извршењу посла у било ком својству, већ ће га заменити
другим руководиоцем радова за којег добије одобрење од Наручиоца. Такав
руководилац радова може добити, у име Извршиоца, упутства и инструкције од
Наручиоца.
Члан 11. ОСИГУРАЊЕ
Пре почетка извођења радова Извршилац радова је дужан да осигура објекат у изградњи од
свих ризика (радови, радници, опрема и материјал) и достави Наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према
важећим законским прописима. У оквиру исте полисе Извршилац је дужан да достави
осигурање од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
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Члан 12. ТЕХНИЧКА И ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Техничка документација
Извршилац ће обезбедити Наручиоцу 6 (шест) примерака делова пројекта за извођење,
пројекта ентеријера у папирној форми и 2 (два) примерка у електронској
форми (.dwg и .pdf). Након отклањања евентуалних примедби, Наручилац ће дати
писмену сагласност на Техничку документацију.
Градилишна документација
Извршилац је дужан да на градилишту води, изради и чува, без посебних трошкова
по Наручиоца, и следећу документацију:
- грађевински дневник,
- грађевинску књигу у случају да се појаве додатни радови
- књигу инспекције,
- потврду о пријему документације,
- пријаве радова надлежним институцијама
- Решење одговорних извођача радова са лиценцама и осталог кључног особља,
- Решење надзорних органа са лиценцама,
- атесте коришћених материјала и опреме,
- записнике о испитивању уређаја и инсталације,
- сагласности надзора на узорке уграђене опреме и материјала
- елаборат о заштити на раду,
- техничку документацију,
- Документацију праћења тока грађења по ПМИ процедурама,
- другу документацију у складу са важећим прописима
Грађевински дневник и књига инспекције воде се у свему према пропису којим се
уређује начин вођења књиге инспекције и грађевинског дневника.
У грађевински дневник се свакодневно уписују чињенице и околности које настају
током извођења радова, а нарочито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток
извођена радова, све битне чињенице које се односе на безбедност извођења
радова, природни и други услови извођења радова, чињенице које су довеле или
могле да доведу до прекида или застоја Радова, време трајања прекида и поновног
почетка Радова и све друго што може утицати на квалитет Радова и сигурност
објекта, датум завршетка Радова и датум предаје објекта Наручиоцу. Грађевински
дневник се води у два истоветна примерка од којих један (копију) узима Наручилац,
а други (оригинал) остаје Извршиоцу.
Вођење дневника се окончава даном предаје објекта Наручиоцу.
Грађевинска књига води се, само за додатне радове, у два примерка од којих је
један (копија) за Наручиоца, а други (оригинал) за Извршиоца.
У грађевинску књигу се уносе сви графички и нумерички подаци о стварно
извршеним Радовима мерењем истих према следећој процедури:
- Извршилац ће обавестити Надзор о потреби да се изврши мерење.
- Надзор и Извршилац ће сачинити нацрте и извршити све потребне припреме за
мерење, а нарочито Извршилац који ће без додатних трошкова по Наручиоца
обезбедити потребну радну снагу, инструменте и опрему како би се мерење
извршило квалитетно.
- Надзор ће одредити време и извршити мерења, у року од два (2) часа од
пријема обавештења од Извршиоца о потреби да се мерење изврши.
- Уколико Извршилац пропусти да присуствује мерењу сагласно дану и времену
мерења одређеном од стране Надзора, мерење ће обавити Надзор и оно ће се
сматрати исправним и коначним.
- Нацрти и мерење и обрачун Радова се врши по стварно изведеним
количинама.
Грађевинска књига се води за додатне радове и једини је документ који прихвата
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Наручилац за обрачун изведених додатних Радова.
Овлашћени представници Надзора и Извршиоца потписују сваку страну
грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених додатних Радова.__
Извршилац је дужан да о налазу инспекције у вези са извођењем радова
извештавати Наручиоца у писаној форми ради заједничког или појединачног
извршавања налога инспекције. Уз свој извештај Извршилац је дужан да достави
Наручиоцу и фотокопију налаза и налога инспекције.
Извршилац ће, без додатне накнаде, обезбедити Наручиоцу најмање шест (6)
копије које могу да се умножавају (додатне копије треба да буду достављене на
захтев) све Техничке документације која се израђује у току извођења Радова,
Пројекат изведеног стања, Цртежи, спецификације и друга документација или
материјал, достављени од стране Извршиоца или било ког Подизвршиоца или
Подизвођача, власништво су Наручиоца.
При Примопредаји изведених Радова Извршилац је дужан да сву документацију
ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу.
Члан 13. ВРЕДНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Уговорне стране сагласно утврђују да ће се вредност уговореног Извршења посла
дефинисати Уговором, на основу укупне вредности Извршења посла, из
преконтролисане Понуде.
Све цене и вредност Извршења посла су дате у динарима.
Збир вредности свих позиција Радова из уговореног предмера и предрачуна радова
представља уговорену вредност извођења Радова која обухвата и све
непредвиђене радова који су се могли сагледати до закључења Уговора, а на
основу постојеће Техничке документације,измена и допуна условљеним
прилагођавањем пројектне документације , стања на терену за извођење,
претходних испитивања, мерења, истраживања терена и података из катастра
подземних инсталација - синхрон плана.
Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са пројектном и техничком
документацијом за извођење радова и изменама које проистичу из важећих
законских прописа и обавезује се да сноси трошкове евентуалних додатних радова
до вредности од 5% од укупно уговорене цене.
Сматраће се да је Извршилац прегледао и проверио локацију, њену околину и
ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио
обим и природу рада и материјала потребног за завршетак Извршења посла,
прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће изворе
за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су
од утицаја за извођење радова, да су се упознали у свему што се тиче плаћања
такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима
органа власти и управе, да је прибавио и извршио увид у податке из катастра
подземних инсталација, као и преглед комплетне Уговорне документације, тако да
Извршилац потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да
Извршење посла може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и за
Уговорени износ. Сматраће се да је Извршилац добио све информације које су
сваком искусном Извршиоцу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и
свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на Извршење и
завршетак посла.
Понуђена цена у себи садржи: израду пројекта за извођење радова, израду пројекта
ентеријера и извођење радова у складу са важећим прописима и према захтеву Наручиоца,
вредност материјала и опреме у складу са Вендор листама, радне снаге, механизације,
средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт,
чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала,
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грађевинске механизације и радне снаге, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад
недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних
радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта,
организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне
средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге
трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова.
Члан 14. ВАНРЕДНИ РАДОВИ И УСЛОВИ
Уколико, у току извођења Радова, Извршилац наиђе на такве услове или вештачке
препреке, које по његовом мишљењу, не би могао да предвиди искусан извођач,
Извршилац ће одмах о томе, у писаној форми, обавестити Наручиоца. Ако, по
мишљењу Наручиоца, такве услове или вештачке препреке не би могао да
предвиди искусан извођач, онда ће Наручилац платити додатне трошкове којима ће
Извршилац бити изложен услед извођења радова на елиминисању таквих услова
или вештачких препрека, укључујући одговарајуће и разумне трошкове за:
а) придржавање било које инструкције коју је, у вези са овим, Наручилац могао дати
Извршиоцу и
б) било какве одговарајуће и разумне мере које Извршилац може предузети у
одсуству инструкција од стране Наручиоца, а које Наручилац накнадно одобри.
Обзиром да су ови радови карактерисани као Непредвиђени, биће обрачунати по
одредбама и у износу дефинисаном за обрачун и плаћање Додатних радова у овом
делу Општих услова .
Климатски услови, који отежевају или онемогућују нормално извођење Радова, не
могу бити основ за било каква додатна плаћања Извршиоцу.
Извршилац има право на продужење рока извођења Радова у случају настанка
таквих климатских услова који онемогућују нормално извођење Радова. Захтев за
продужетак рока Извршилац је дужан да достави Наручиоцу у писаној форми у року
од три (3) дана након настанка таквих услова. Уколико Наручилац сматра да је
такав захтев оправдан, он ће о томе обавестити Извршиоца у писаној форми у року
од три (3) дана од пријема захтева и одобрити му продужетак рока извођења
Радова за онај период за који су такви климатски услови трајали.
Члан 15. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГРАДИЛИШТА И БРИГА О РАДОВИМА
Извршилац има право да забрани приступ градилишту свим лицима која нису
запослена на извођењу или у сврху Извођења радова, осим представницима
Наручиоца или лицима која Наручилац овласти и надлежним Представницима
органа власти.
Извршилац је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност свих
радова и метода изградње на Градилишту, као и да Изведени радови буду
изведени на најбољи начин и по савременим методама рада, а са материјалом
најбољег квалитета и на потпуно задовољство Наручиоца.
Извршилац ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и
хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и
мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења радова,
мере личне и опште заштите, а према елаборату о заштити на раду.
Извршилац ће, у вези са извођењем и одржавањем Изведених радова, обезбедити
и запослити на Градилишту:
а) само оно техничко особље које је стручно и искусно у својим позивима и оне
подизвођаче и руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу контролу над
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пословима које је потребно контролисати и
б) оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су
потребни да би се Изведени радови правилно и на време обавили и одржавали.
Извршилац ће извршити означавање радова, обезбедити и о свом трошку
поставити знаке упозорења, забране, таблу са ознаком градилишта, обезбедити и
одржавати сва светла на градилишту, ограду и чуваре када и где је потребно или
ако то тражи Наручилац или било који надлежни орган, предузети и друге мере
ради заштите изведених радова или ради безбедности и заштите животне средине
или из других разлога.
Члан 16. ЗАШТИТА СУСЕДНИХ РАДОВА И ОБЈЕКАТА
Заштита суседних објеката је обавеза Извршиоца. Извршилац ће обезбедити
Наручиоца од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било
ком лицу или имовини, које могу да се појаве извођењем и одржавањем радова и
обештетиће га за све рекламације, потраживања, одштете, трошкове и издатке
настале по том основу, осим ако такве околности нису настале као последица Више
силе или методом рада коју је наметнуо Наручилац и/или Надзор.
Такође обавеза је Извршиоца радова да са присутним извођачима у окружењу
сопственог градилишта координира извођење радова који нису у његовој
надлежности по редоследу активности, времену и трајању, ако је по ставу
наручиоца то нужно и/или ако то може утицати на стабилност објеката и околног
терена на сопственом градилишту или на суседним градилиштима.
Члан 17. ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА
Све активности које су потребне за Извођење радова ће бити изведене на начин да
непотребно не ометају јавни живот, друмски и железнички саобраћај или употребу
јавних саобраћајница, путева и стаза, као и да не угрожавају имовину Наручиоца
или било ког другог лица.
Извршилац ће обештетити Наручиоца за све захтеве, потраживања, одштете и
трошкове који настану због оваквих околности.
Извршилац ће користити сва могућа средства да би спречио да било која
саобраћајница или веза са Градилиштем, као и изведени објекти буду оштећени
његовим саобраћајним средствима или саобраћајним средствима његовог
Подизвршиоца или Подизвођача, или било ког лица које се налази у његовој
служби. Посебно ће одабрати улице и користиће одобрена возила, те ограничити и
распоредити терет, тако да вандредни саобраћај, а што је неизбежна последица
преношења механизације и материјала до Градилишта, буде ограничен тако да не
изазове оштећење постојећих објеката у зони транспортног пута.
Извршилац ће о свом трошку обезбедити све што је потребно за транспорт
механизације и материјала који је потребан за Извођење радова. Он ће извршити и
сва потребна испитивања и мерења која се односе на превоз најтежих и
вангабаритних терета који могу бити транспортовани железничким, друмским и/или
воденим путем, а нарочито што се тиче кабастих и тешких терета који треба да
буду превожени преко мостова, пропуста и сличних објеката, како не би дошло до
оштећења истих.
Уколико се нека конструкција оштети услед транспорта који врши Извршилац и/или
било које друго лице у његовој служби или наступе неке друге последице (на
пример потпуни прекид друмског или железничког саобраћаја) Извршилац ће
сносити трошкове поправке тих оштећења и/или надокнадити насталу штету.
Уколико Извршилац добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због
оштећења која је изазвао на инфраструктурним објектима и/или осталим објектима,
он ће о томе одмах упозорити Надзор и Наручиоца.
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Уколико је до ових оштећења дошло искључивом кривицом Извршиоца, он ће бити
дужан да такву одштету и плати.
Извршилац не може бити ослобођен од придржавања прописа и закона о
регулисању саобраћаја на путевима, железничким пругама и мостовима, а исто
важи и за његове Подизвршиоце или Подизвођаче.
Члан 18. ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА
Извршилац је дужан да прибави извод из катастра постојећих подземних
инсталација у радном делу градилишта. Уколико Извршилац изврши оштећење
наведених инсталација, трошак поправке истих пада на терет Извршиоца.
Уколико је Извршилац оштетио инсталације које нису уцртане у катастар подземних
инсталација дужан је да о томе одмах обавести Наручиоца. Извршилац ће
извршити поправку инсталација, а радови поправке биће третирани од стране
Наручиоца као Непредвиђени Радови.
Извршилац је дужан да изврши и свако измештање инсталација дефинисано
Уговорном документацијом, без додатног трошка по Наручиоца.
Члан 19. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ОСКУЛТАЦИЈА И СНИМАЊЕ ОБЈЕКТА
Извршилац је дужан да без посебног трошка по Наручиоца изврши обележавање
објекта, геодетски контролише грађење, прати слегање објекта и суседних објеката,
изврши сва геодетска снимања сагласно законским одредбама и на иста добије
потврду Републичког геодетског завода.
Извршилац је одговоран за потпуно и тачно Извођење радова према одобреној
Техничкој документацији коју је израдио, и биће одговоран за исправност положаја,
висине и димензија за све делове Изведених радова.
Уколико се појави нека грешка, као последица неизвршења обавеза Извршиоца из
ових Општих услова, све трошкове који настану као последица неиспуњења тих обавеза и
исправљања насталих грешака падају на терет Извршиоца.
Било која провера обележавања, оскултације и геодетских снимања од стране
Надзора и/или Наручиоца, неће ослободити Извршиоца одговорности за исте.
Члан 20. ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ
Када је Уговором предвиђено рушење објекта или дела објекта, о власништву материјала и
делова који настану рушењем одлучиће Наручилац. Сви трошкови начињени у транспорту
и складиштењу тог материјала, као и сви трошкови смештаја у магацин, и у случају
да Наручилац одлучи да задржи право власништва над делом материјала, падају
на терет Извршиоца. У случају када Наручилац задржи део тог материјала,
трошкове транспорта истог на даљину већу од 5 000 метара сноси Наручилац.
У току одвијања Радова, Извршилац ће редовно одржавати уредно Градилиште,
без непотребних препрека, чувати или одлагати било које Грађевинско постројење
или вишак материјала и одстранити са Градилишта остатке од рушења, отпатке или
Привремене радове за којима више нема потребе.
Члан 21. ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕДНОСТИ
Сви фосили, метални новац, предмети од вредности или старине, као и остаци или
предмети од геолошког и/или археолошког значаја који се пронађу на градилишту,
власништво су Републике Србије. Извршилац ће предузети све потребне мере да
би спречио своје раднике и/или било која друга лица да уклоне и/или оштете такве
предмете и он ће одмах по откривању истих обавестити Надзор и Наручиоца о
таквом открићу и извршиће све налоге у вези са таквим предметима. У случају да
такви налози Наручиоца изискују додатни трошак, онда ће се извршавање налога
обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови.
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Члан 22. ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ
Извршилац је дужан да изради пројекат организације Градилишта, са организацијом
извођења припремних, Привремених и Основних Радова, са предвиђеним
привременим прикључцима на инсталације комуналне инфраструктуре, као и са
предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника оградом градилишта и са
мерама БЗР и ППЗ на Градилишту.
Израђен пројекат организације Градилишта, који укључује и све Привремене
Радове Извршилац је дужан да поднесе на одобрење Наручиоцу, а потом да
обезбеди одобрење пројекта од јавних комуналних предузећа, од Градског
секретаријата за саобраћај и надлежних општинских органа и да обезбеди
евентуално заузеће јавних површина и саобраћајница о свом трошку.
Извршилац ће допремити, монтирати, одржавати, демонтирати и транспортовати
сву опрему и материјал потребан за завршетак радова, а који се не уграђују
приликом Извођења радова.
Трошкови свих Привремених радова, као и градилишних прикључака на инсталације
комуналне инфраструктуре и градилишне ограде укључени су у Уговорени износ и
неће представљати додатни трошак по Наручиоца.
Члан 23. ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА
Надзор и/или Наручилац имају право да током извођења Радова захтевају од
Извршиоца додатна испитивања тла и/или материјала, инсталација и опреме. На
такав захтев Надзора и/или Наручиоца у писаној форми, Извршилац ће набавити
потребну опрему и потребну радну снагу или ангажовати неко стручно предузеће за
извршење таквог захтева.
Трошкови таквих испитивања падају на терет Наручиоца, уколико такво испитивање
није предвиђено Уговорном документацијом и/или прописима, Стандардима и
Законском регулативом. У том случају, трошкови проистекли из тог испитивања ће
се обрачунавати и плаћати као Непредвиђени радови.
Члан 24. ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА
Извршилац ће, у сагласности са захтевима Наручиоца, пружити сваку разложну
помоћ за Извршење посла било ком пројектанту, извођачу, радницима Наручиоца и
другим органима, који су запослени на Извршењу посла или на радовима који нису
укључени у Уговор.
Уколико таква помоћ Извршиоца представља Накнадне радове и захтева додатне
трошкове, Извршилац ће доставити Наручиоцу захтев у року од три (3) дана за
надокнаду истих у писаној форми са детаљним образложењем захтева. Наручилац
ће Извршиоцу такве трошкове надокнадити, уколико сматра да је захтев Извршиоца
оправдан и о томе га обавестити у року од 3 (три) дана након подношења захтева
Извршиоца.
Уколико Извршилац не упути Наручиоцу захтев за надокнаду додатних трошкова у
року дефинисаном претходним ставом сматра се да таквих трошкова није ни имао.
Члан 25. ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ
Извршилац треба да штити и обештети Наручиоца од свих захтева за заштиту и
судских спорова због повреде патентних права, права заштићеног знака или имена
или других заштићених права као што су жигови, лиценце, нове технологије, у
погледу било којег Грађевинског постројења, машине, рада или материјала
употребљеног за или у вези са Радовима.
ПОЧЕТАК ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И КАШЊЕЊА
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Члан 26. НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ РАДОВА
Извршилац ће почети Извршење посла , не касније од пет (5) радних дана након
пријема налога Наручиоца у писаној форми да почне са истим. Такав налог
Наручилац мора издати у року од деведесет (90) дана од дана закључења Уговора.
У противном Извршилац има право да, у року од петнаест (15) дана након истека
деведесетог дана, раскине Уговор у складу са одредбама ових Општих
услова. Након истека рока од петнаест (15) дана Извршилац то право губи.
Извршилац ће по налогу Наручиоца почети Извршење посла уз дужну
експедитивност и без одлагања.
Члан 27. ПЕРИОД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Период за извођење радова биће дефинисан Уговором и почиње да тече даном
увођења Извршиоца у посао.
Под даном увођења Извршиоца у посао подразумева се испуњење следећих
услова које обезбеђује Наручилац:
- предаја Градилишта,
- уплата аванса за извршење посла,
- предаја техничке документације са извршеном техничком контролом,
- именовање Надзора,
- предаја Потврде о пријему документације,
- предаја пријаве радова надлежним институцијама,
што ће бити констатовано грађевинским дневником.
Члан 28. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Извршилац има право на продужетак рока Извршења посла у случају да касни са
испуњењем Уговора из неког од следећих разлога:
- Пропуштање Наручиоца да Извршиоца уведе у посао
- Изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место
на коме се радови изводе, који онемогућавају Извођење радова
- Вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди искусни
Извршилац и да их уклони у року од три (3) дана од дана обавештавања
Наручиоца у писаној форми о истима
-Кашњењу у издавању налога, упутства и одобрења од стране Наручиоца у
роковима дефинисаним овим Општим условима који утичу на испуњење
уговореног рока завршетка, а који нису последица пропуста Извршиоца
- Неиспуњења неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Уговорном
документацијом
- Било које обуставе Извођења радова која није последица пропуста
Извршиоца
- Више силе, како је то дефинисано овим Општим условима
- Извођење Накнадних радова, сагласно овим Општим условима
Извршилац ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку околности
из члана 30 ових Општих услова, због којих Извршење посла може да касни или да
буде прекинуто. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог
кашњења или прекида.
Ако Извршилац буде у закашњењу и/или претрпи трошкове услед било ког разлога
Наведеног, он ће упутити захтев Наручиоцу у писаној форми, за продужетак рока Извршења
посла и/или надокнаду насталих трошкова. Извршилац је обавезан да овакав захтев упути
Наручиоцу у року од 3 (три) дана након што се уверио да ће Извршење посла заиста да касни.
Наручилац ће такво кашњење узети у обзир приликом евентуалног продужења рока за
завршетак Извршења посла и/или надокнаде насталих трошкова и о томе обавестити
Извршиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева Извршиоца.
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Члан 29. КАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ
Уколико постоји оправдана сумња да Извршење посла неће бити изведено у
уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све
потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извођања радова са Динамичким
планом и уговореним роком.
По основу напред изнетог Извршилац неће имати право ни на каква додатна
потраживања.
Уколико Извршилац не изврши своју обавезу у уговореном року, осим за неки од
случаја из тачке 30.1 ових Општих услова, Наручилац има право да наплати као
уговорену казну износ од 5 ‰ (пет промила) од укупне вредности изведених радова
по коначном обрачуну за сваки дан прекорачења рока, с тим да износ те казне не
буде већи од 5% (пет процената) вредности изведених радова по коначном
обрачуну.
Износ пенала из претходног става утврдиће уговорне стране Коначним обрачуном.
Члан 30. ДОДАТНИ РАДОВИ
Извршилац се обавезује да поред радова из Предмера и предрачуна Радова,
независно од стварно изведене количине, изведе и све евентуалне Додатне радове
- Непредвиђене радове неопходне за функционалност објекта.
Извршилац се обавезује да изведе и Додатни рад - Накнадни рад било које врсте по
налогу Наручиоца издатом у писаној форми.
Било који Додатни рад неће ни на који начин утицати на Уговор или га обеснажити.
Извршилац не може да изврши Додатни рад без претходне сагласности Наручиоца
у писаној форми.
За сваки Додатни рад, Извршилац је дужан да достави предлог Наручиоцу.
Ако Извршилац процени да извођење Додатних радова битно утиче на испуњење
његових уговорних обавеза, дужан је да о томе обавести Наручиоца у предлогу из
претходног става.
Члан 31. ОБУСТАВА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Извршилац ће, на наређење Наручиоца дато у писаној форми, прекинути даље
Извршење посла, Извођење радова или дела радова за онај период или периоде и
на начин како Наручилац буде сматрао потребним из њему познатих разлога. У току
таквог прекида Извршилац ће да штити и обезбеди Изведене радове, све док је то
према мишљењу Наручиоца потребно.
Додатне трошкове које Извршилац буде имао у спровођењу инструкција Наручиоца
према овој одредби, сносиће и платити Наручилац, осим уколико је таква обустава:
а) другачије регулисана у Уговору,
б) потребна због неког пропуста Извршиоца,
ц) потребна за правилно Извршење посла или за безбедност Извођења радова или
неког дела Радова, а та потреба није настала услед неког чина или пропуста од
стране Наручиоца или услед дејства Више силе дефинисане овим Општим условима.
Извршилац неће имати право да надокнади било које такве додатне трошкове
уколико, у року од седам (7) дана од налога Наручиоца, не буде дао у писаној
форми обавештење Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих
трошкова. Наручилац ће одредити такву накнаду, која ће, према његовом мишљењу
бити правилна и разумна.
Ако Извршење посла, Извођење радова или неког њиховог дела буде задржано
према налогу Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да се
Извршење посла поново настави у року од деведесет (90) дана од датума обуставе,
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Извршилац може, осим ако је обустава настала према ставкама а), б) или ц), да пошаље
саопштење Наручиоцу у писаној форми и да тражи одобрење да настави са Извршењем
посла или са оним делом Извођења радова који је обустављен.
Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана приспећа
захтева Наручиоцу, Извршилац може, али није обавезан, да саопшти у писаној
форми да обуставу сматра одустајањем од дела Извршења посла, када се она
односи само на део Извршења посла или одустајањем Наручиоца од Уговора, када
се односи на целокупно Извршења посла.
Околности из претходног става не дају право Извршиоцу да наплати калкулисану, а
овим чином евентуално изгубљену добит.
Извршилац има право да у потпуности наплати вредност до обуставе радова
извршеног посла укључујући и признате трошкове.
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА
Члан 32. КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА
Сви материјали и опрема, извођење и монтажа истих у складу су са Вендор
листама материјала и опреме које су део ове тендерске документације. Извршилац
је сагласан да све радове изведе у складу са Вендор листама, које је потврдио
својим печатом и потписом у склопу понуде.
Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни, нови и у складу са
Стандардима, како је то назначено у Уговорној документацији, односно
инструкцијама Надзора и/или Наручиоца и биће, с времена на време подвргавани
таквим испитивањима која може да наложи Надзор, на месту израде или
производње, или на Градилишту, или на неком другом месту, или местима која буду
наведена у Уговорној документацији, или на свим или неким од таквих места.
Трошкове таквих испитивања сноси Извршилац.
Извршилац је обавезан да, о свом трошку, пре почетка Извођења било ког дела
радова, обезбеди и преда Надзору све атесте и потврде за материјал и опрему која
се уграђује у Радове, у складу са захтевима надлежних органа који дају одобрење
за употребу.
Извршилац ће без посебне накнаде, петнаест (15) дана пре почетка коришћењауграђивања грађевинских материјала, материјала завршне обраде и опреме
доставити Наручиоцу узорке материјала и одговарајуће каталоге за опрему.
Наручилац се обавезује да у року од 3 дана од достављања узорака са пратећом
документацијом, прихвати или одбаци понуђене узорке и свој став искаже у писаној
форми.
Члан 33. ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ
Извршилац ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале који
су нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и
квалитета, тежине или количине неког материјала и/или опреме која се уграђује.
Извршилац ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које подлеже
периодичном прегледу.
Наручилац и Надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по
Наручиоца, приступ Радовима и свим радионицама и местима где се рад припрема
или се добијају материјали, произведени артикли или машине за Радове, а
Извршилац ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку помоћ за такав
приступ, односно за добијање права за такав приступ.
Извршилац не сме употребљавати материјале или уговарати опрему пре добијања
одобрења Надзора у писаној форми, а у случају да употреби, сноси ризик и
евентуални трошак који може из тога да настане.
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Извршилац је у обавези да пре прихватања Изведених радова од стране
Наручиоца, без додатних трошкова по Наручиоца, изврши сва потребна мерења,
испитивања и тестирања и да докаже квалитет уграђених материјала.
Уколико резултати мерења, испитивања и тестирања у потпуности не задовољавају
квалитет и/или параметре у складу са Уговорном документацијом, важећим
Стандардима и правилима струке, неће се извршити прихватање Изведених
радова.
Мерења, испитивања и тестирања вршиће Извршилац или специјализована
установа ангажована од стране Извршиоца. Извршилац је дужан да достави
резултате Наручиоцу у шест (6) примерка, који се могу репродуковати, у року од
три (3) дана од завршеног мерења, испитивања и тестирања.
Уколико се Наручилац, Надзор и/или Извршилац не сагласе са резултатима
мерења, испитивања и тестирања, иста ће бити поновљена, а трошак ће сносити
она страна чија су се тврђења показала нетачним.
Члан 34. ОДБИЈАЊЕ
Уколико узорци материјала и/или опреме које Извршилац доставља не одговарају нормама и
естетским захтевима, о чему ће Наручилац обавестити Извршиоца у писаној форми у року од
три (3) дана од дана пријема, Извршилац је дужан да испоручи друге узорке.
Наручилац ће, у току трајања Извођења радова, имати овлашћење да, у писаној форми нареди
следеће:
а) одстрањивање са Градилишта, у периоду или периодима који буду наведени у
налогу, оног материјала који, према мишљењу Надзора, није у складу са
Стандардима и Уговорном документацијом и замену одговарајућим материјалом и
б) прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање или
плаћање, било којег рада који, према мишљењу Надзора, није у складу са
Уговорном документацијом с обзиром на материјал и/или израду.
У случају да дође до пропуста од стране Извршиоца да изврши такав налог,
Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог
извршити. Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће надокнадити
од Извршиоца тако што ће такве трошкове одбити из било које суме која се дугује
или може да се дугује Извршиоцу или из једне од гаранција из Члана 40. ових
Општих услова.
Члан 35. ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ
За сву опрему, Привремене Радове, механизацију и материјале које прибави
Извршилац, када дођу на Градилиште, сматра се да служе искључиво у сврху
Извођења радова и Извршилац не сме да их уклони са Градилишта без претходног
одобрења Наручиоца. Ово ограничење не односи се на возила.
Извршилац гарантује и јамчи да ће право својине над свим Радовима, материјалом
и опремом, обухваћеним било којим захтевом за плаћање, било да су уграђени у
Радове или не, да пређе на Наручиоца чим Извршилац прими уплату, без икаквог
права задржавања, захтева, гаранцијских интереса или сметњи; да никакав Рад,
материјале или опрему, обухваћене захтевом за плаћање, неће да присвоји
Извршилац или нека друга особа која обавља рад на Градилишту или набавља
материјале и опрему за објекат, а по основу уговора по којем интерес на то или
право задржава продавац или се на други начин намеће обавеза Извршиоцу или
некој другој таквој особи.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 36. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Сва плаћања ће се вршити у динарима, авансном уплатом од 30% уговорене цене,
привременим и окончаном ситуацијом, привременим и окончаном ситуацијом.
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Авансну ситуацију у шест (6) оригинална и истоветна примерка Извршилац
предаје Наручиоцу након потписивања Уговора. Након што Извршилац достави
Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, сагласно Члану 40.
Општих услова, Наручилац ће извршити преглед и оверу авансне ситуације и у
року од десет (10) дана извршити плаћање аванса Извршиоцу. Један (1) оверен
примерак Авансне ситуације Наручилац враћа Извршиоцу путем Надзора, а један
(1) оверен примерак даје Надзору.
Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригинална и истоветна примерка,
Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно
мора да садржи доказ извршених радова. Доказница за изведене радове уговорене, сагласно
Делу 2 Конкурсне документације за јавну набавку бр. 209/2019 је количински процентуално
исказан степен готовости радова специфицираних по позицијама и/или врстама радова у
односу на укупно уговорени износ.
Матрица за утврђивање процентуалног учешћа одређене позиције и/или врсте
радова одређује се као количник вредности те позиције и/или врсте радова и
укупно уговорене вредности радова. На овај начин формирана матрица верификује
се потписима одговорног извођача и надзорног органа.
Производ процентуално исказаног степена готовости одређене позиције и/или
врсте радова и постотка њеног учешћа у Матрици из претходног става овог члана
даје вредност радова изведених по месечним привременим ситуацијама.
У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће
извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу
исте и сва шест (6) примерка доставити Наручиоцу на оверу и плаћање.
Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и
усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и један (1)
оверен примерак вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак
дати Надзору. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама
Наручилац ће извршити у року од тридесет (30) дана од дана овере истих од стране
Надзора.
Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 90% вредности
уговорених радова.
Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6)
оригинална и истоветна примерка, Извршилац доставља Надзору на преглед и
оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова
оверених од стране Извршиоца и Надзора, за позиције и/или групе радова које
обухвата окончана ситуација. У року од пет (5) дана од дана пријема окончане
ситуације Надзор ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са
Извршиоцем и оверу исте и сва шест (6) примерка доставити Наручиоцу на
оверу. Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну
корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане ситуације и један (1)
оверен примерак вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак
дати Надзору. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши
плаћање другој Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року од тридесет (30)
дана од дана када је Надзор извршио оверу истих.
ЧЛАН 37. АВАНС
Наручилац ће, пре почетка извођења Радова, а након потписивања Уговора,
уплатити Извршиоцу, бескаматни аванс у динарима у износу од 30% уговорене
цене, односно _______________ РСД.
Плаћање аванса биће одобрено за исплату од стране Наручиоца, пошто Извршилац
испостави Авансну ситуацију и Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса
одобрену у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку бр. 209/2019.
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Повраћај примљеног аванса вршиће се кроз привремене месечне ситуације и
окончану ситуацију, тако што ће се од вредности изведених радова по свакој
ситуацији одбијати постотак уговореног аванса у номиналном износу,односно од
окончане ситуације износ до тада не оправданог аванса, такође у номиналном
износу.
Члан 38. ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА – ГАРАНЦИЈЕ
Банкарску гаранцију за озбиљност Понуде понуђач доставља уз Понуду у висини од
најмање 5% понуђене цене без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност Понуде мора да траје до обезбеђења и предаје
Наручиоцу Гаранције за добро и квалитенто извршење посла.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за повраћај
примљеног аванса, у року од 15 дана по потписивању овог уговора, а пре уплате
аванса. Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса ће важити до момента
уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације,односно 30 дана
дуже од уговореног рока завршетка радова. Након њеног правдања у целости биће
враћена Извођачу. Уколико Уговор буде раскинут пре потпуног правдања аванса,
Наручилац ће без права протеста део неоправданог аванса наплатити из Банкарске
гаранције за повраћај примљеног аванса. Наручилац ће без права протеста део
неоправданог аванса наплатити из Банкарске гаранције за повраћај примљеног
аванса и у другим случајевима сагласно закону.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и
квалитетно извођење радова у висини од 10% од уговорене цене из члана 8. овог
уговора, а у року од 15 дана од дана закључења овог уговора. Рок трајања ове
Банкарске гаранције је 30 дана дужи од дана завршетка уговорених радова.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни
период од две године у износу од 5% вредности извршеног посла по окончаном
обрачуну, а у року од 15 дана од дана обостраног потписивања Записника о
коначном обрачуну изведених радова.
Гарантни период почиње да важи од дана издавања Потврде о Завршетку радова и
траје до дана завршетка гарантног периода.
Члан 39. МЕРЕЊЕ
Износи за плаћање се рачунају се сагласно матрицом исказаном степену готовости,
на основу уговорених цена за извршење укупно уговореног посла из предмета ове
јавне набавке.
Стварно изведене количине за Додатне /непредвиђене и накнадне/ радове,који су
изнад 5% уговорене вредности, биће одређене мерењем. Мерења ће вршити
Извршилац уз сталну контролу Надзора, што ће бити документовано обострано овереном
грађевинском књигом.
Члан 40. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ
Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених ситуација
Извршиоца. Наручилац је дужан да изврши преглед и оверу привремене ситуације
и да Извршиоцу врати два (2) оверена примерка ситуације. Наручилац ће извршити плаћање
оверене привремене ситуације у складу са Уговором.
Плаћање по привременим ситуацијама неће представљати квалитативни и
квантитативни пријем било којих радова извршених у складу са Уговором.
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Привремене ситуације ће Извршилац испостављати Наручиоцу путем Надзора, на
основу процентуално извршених радова датих кроз претходно усаглашену матрицу.
Привременим ситуацијама биће зарачунати и сви Додатни радови, као и додатна плаћања.
У привременим ситуацијама посебно исказати све износе за које треба умањити
вредност извршених радова, по основу правдања (враћања) аванса као и по било ком другом
основу сагласно Уговорној документацији.
Ако плаћање треба да се врши за материјал или опрему која није уграђена у
Радове, већ је испоручена и ускладиштена на Градилишту или неком другом месту
за које постоји договор у писаној форми, услов за такво плаћање биће да
Извршилац поднесе рачуне о куповини или на други начин установи право
Наручиоца на такав материјал или опрему, односно заштити интерес Наручиоца,
укључујући одговарајуће осигурање, транспорт до Градилишта, истовар и
складиштење.
Сви Радови, материјали и опрема, обухваћени захтевом за плаћање, било да су
уграђени у Радове или не, власништво су Наручиоца.
Пре него што да одобрење за плаћање које укључује радове или опрему, материјал
или услуге од стране Подизвођача, Наручилац може да тражи од Извршиоца
разуман доказ да су сва плаћања, претходно одобрена, плаћена добављачу,
Подизвођачу од стране Извршиоца.
Уколико Извршилац пропусти да Наручиоца обавести у писаној форми да је имао
оправдане разлоге да повуче или одбије плаћања Подизвођачу, Наручилац ће бити
овлашћен да таквом Подизвођачу директно плати свако доспело плаћање, како је
предвиђено у подизвођачком уговору и да одузме овакве износе од било које суме
која доспева или ће доспети за плаћање Извршиоцу.
Члан 41. КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Коначни обрачун изведених радова мора се завршити најкасније у року од тридесет
(30) дана од потписивања записника о примопредаји радова.
Коначни обрачун ради Комисија која је извршила примопредају радова, уколико се
не донесе другачија одлука, односно ако се не врши обједињена примопредаја и
коначни обрачун.
Коначни обрачун се ради на основу Записника о примопредаји радова и свих
других уговорних докумената који су од важности за израду истог.
Коначни обрачун садржи нарочито:
1. Вредност изведених радова према Уговорној документацији.
2. Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговорених радова, износ
додатних радова, износ уговорне казне, штета, итд.
3. Износ до тада плаћених ситуација.
4. Коначни износ који Извођач треба да прими или врати по неспорном делу
обрачуна.
5. Спорни износ: Вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих је споран.
6. Податак да ли су радови завршени у уговореном року, а ако нису, колико је
прекорачење.
7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна.
8. Датум завршетка коначног обрачуна.
За евентуалне неотклоњене или трајне недостатке по Записнику о примопредаји
радова, Извођачу ће се, при коначном обрачуну, трајно одбити њихова вредност у
износу који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог извршиоца у
моменту израде коначног обрачуна радова.
По издавању потврде о завршетку извршења посла и извршеног коначног
обрачуна, Извршилац ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да
изврши преглед, оверу и плаћање окончане ситуације у року до 30 дана.
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Извршењем коначног плаћања Наручилац неће одустати од било ког захтева, а
нарочито оних који проистичу из:
а) скривених мана или неисправно изведених радова који се утврде у току и/или
након истека гарантног периода;
б) пропуста да се извршење посла усклади са захтевима из Уговорне документације;
в) неоснованих права заплене;
Уговорна страна, која по коначном обрачуну треба другој уговорној страни да
исплати одређени износ, дужна је да ову своју обавезу изврши у року од тридесет
(30) дана од потписа коначног обрачуна и пријема окончане ситуације.
Члан 42. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА
Плаћање трећим лицима може се вршити након сачињавања уговора о асигнацији
или цесији. Обавештавање корисника о асигнацији или цесији обавеза је Извршиоца.
Члан 43. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА
У случају да током Извођења Радова наступе такве околности на основу којих
Извршилац сматра да има право на додатна плаћања он мора:
- Да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од
петнаест (15) дана након свог сазнања за те околности са наведеним разлозима
за такво потраживање у писаној форми.
- Да након најаве, у најкраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у писаној
форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, толико
детаљним да омогући Наручиоцу разматрање истог.
По пријему захтева са образложењем, Наручилац ће у року од десет (10) дана,
обавестити Извршиоца у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или одбаци
захтев Извршиоца за додатним плаћањима
ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ
Члан 44. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Када Извршилац утврди да су Радови завршени, треба да обавести Наручиоца, уз
сагласност Надзора, у писаној форми. Извршилац треба да преда и изјаву да ће
завршити било који заостао рад пре почетка гарантног периода.
У року од пет (5) дана од обавештења Извршиоца о завршетку радова, Наручилац
ће обавестити Извођача о датуму прегледа радова од стране Наручиоца и/или
Надзора. Извршилац ће дозволити Наручиоцу и/или Надзору да прегледа радове, у
присуству Извшиоца, да би заједнички проверили учинак Извршиоца и утврдили
позиције које треба завршити или поправити. Пропуст Наручиоца и/или Надзора да
укључе било који рад у своје примедбе неће ослободити одговорности Извршиоца
да рад заврши у складу са Уговорним документима.
Одсуство Извршиоца приликом прегледа Наручиоца и/или Надзора није препрека
да преглед буде извршен.
Члан 45. ТЕСТОВИ ПО ЗАВРШЕТКУ РАДОВА
Трошкове прегледа и евентуалних тестирања, која могу да траже Наручилац и/или
Надзор сноси Извршилац.
Након прегледа Наручилац ће обавестити Извршиоца о свим недостацима,
утврђеним од стране Наручиоца и/или Надзора.
Извршилац мора да отклони све недостатке наведене у обавештењу Наручиоца
у року од тридесет (30) дана од дана пријема обавештења, а Наручилац ће потврдити да су
недостаци отклоњени.
Члан 46. ПРЕУЗИМАЊЕ ДЕЛА РАДОВА
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Наручилац може да преузме делове Извршеног посла који представљају
функционално-технолошку целину, уколико су исти прегледани и/или тестирани од
стране Наручиоца и/или Надзора.
Члан 47. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА
Након прегледа и тестирања Изведених радова од стране Наручиоца и/или
Надзора и након отклањања евентуалних недостатака од стране Извршиоца, Наручилац ће
спровести процедуре које претходе образовању Комисије за технички преглед.
Извршилац је дужан да за Изведене радове добије потпуно позитиван налаз
Комисије за технички преглед. Трошкове првог техничког прегледа сноси
Наручилац. Трошкове свих евентуалних накнадних прегледа за исту врсту радова
сносиће Извршилац.
Наручилац и Извршилац су дужни да одмах по добијању свих сагласности за
пројекте, позитивног става комисије за технички преглед и Употребне дозволе
приступе међусобној Примопредаји Изведених радова. Радове примају овлашћени
представници обе уговорне стране – Комисије формиране решењем Наручиоца и
Извршиоца о томе састављају и потписују Записник.
У примопредаји извршеног посла учествују обавезно стручни тим за праћење
израде техничке документације и Надзор и руководилац радова Извршиоца.
Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извршилац, свако за своје
представнике.
Записником о Примопредаји се констатује нарочито:
а) да ли је уговорени обим послова изведен у складу са актима издатим од
надлежних органа у управном поступкуи са одобреном Техничком документацијом.
б) да ли квалитет Изведених радова одговара уговореном квалитету, односно да ли
има и који су радови које Извршилац треба о свом трошку да доведе до уговореног
квалитета и у ком року (тај рок не може бити дужи од петнаест (15) дана рачунајући
од дана када Комисија заврши са радом),
в) да ли су недостаци из претходног става отклоњени констатују записнички
представници Наручиоца и Извршиоца и то након истека утврђеног рока за њихово
отклањање,
г) да ли је поступљено по налозима инспекција и органа управе,
д) да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле сагласност,
ђ) да ли су предати сви атести, записници и гарантни листови и упутства за
употребу,
Када Наручилац на основу прегледа Изведених радова, позитивног налаза
Комисије за технички преглед, Употребне дозволе и Записника о Примопредаји
утврди да су Радови у целини завршени, он ће издати Потврду о Завршетку Радова
у којој ће бити наведен датум завршетка Извођења радова, од кога почиње да тече
Гарантни период.
Од почетка Извођења радова, па до датума који је наведен у потврди о завршетку
Извођења радова, Извршилац преузима пуну одговорност за Изведене радове и извршену
услугу.
У случају да дође до било какве штете или губитка на Изведеним радовима или
било ком њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је
Извршилац одговоран за њих, Извршилац ће, о сопственом трошку, да их поправи и
доведе у исправно стање, у складу са захтевима из ових Општих услова.
У случају било које штете или губитка на Изведеним радовима, који су последица
Више силе, Извршилац ће их, ако и у мери у којој то тражи Наручилац, поправити и довести
у исправно стање о трошку Наручиоца. Извршилац ће, исто тако, бити одговоран за било
какву штету на Изведеним радовима, проузроковану са његове стране у току било каквих
радова које је вршио у циљу завршетка заосталих Радова или испуњења обавезе.
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Након извршене Примопредаје, а пре издавање Потврде о Завршетку Извођења
радова, Извршилац је дужан да рашчисти и уклони са Градилишта сва Грађевинска
постројења, вишак материјала, опрему, отпатке и Привремене радове сваке врсте и
да остави читаво Градилиште и Изведене радове чисте.
Одмах након Примопредаје, Наручилац може користити Изведене радове. У случају
да Наручилац почне да користи радове пре извршене Примопредаје, сматраће се да
је Примопредаја извршена.
Члан 48. ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ
Извршилац треба да изведе сваки рад, поправку, допуну, дотеривање и
одстрањивање недостатака и пропуста, осим оних који су последица нормалног
трошења, у складу са захтевом који му Наручилац упути у писаној форми у току
Гарантног периода, а као резултат прегледа који је извршио Наручилац, Надзор
и/или надлежна институција пре истека овог периода.
Гарантни период је према Правилнику о садржини и начину вршења техничког
прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању
подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе
и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката за изведене радове,
а за уграђену опрему према гарантним листовима произвођача и тече од издавања
потврде о завршетку радова.
За опрему за коју Извођач није у могућности да достави гарантне листове
произвођача опреме, важи гарантни период дефинисан овом конкурсном
Документацијом / 2 године /.
Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци Изведених радова, који су
последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених
радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто
Извршилац отклони уочене недостатке.
Све радове овог типа Извршилац ће извршити о свом трошку уколико је, према
мишљењу Надзора, потребно да се ти радови изведу због тога што материјал и
израда нису били у складу са Уговорном документацијом или због немарности или
изричитог или посредног пропуста Извршиоца да испуни неку своју обавезу према
Уговорној документацији. Ако је, према мишљењу Надзора, такав рад, за чије
извођење се добије сагласност Наручиоца у писаној форми, потребан из неког
другог разлога, вредност таквог рада ће бити процењена и плаћена као да је то
Накнадни рад.
Ако Извршилац пропусти да уради неки такав рад како је претходно наведено или
ако је такав рад хитне природе, а Извршилац се није одазвао на позив Наручиоца у
року од четрдесетосам (48) часова, Наручилац ће бити овлашћен да запосли и
плати другог извођача да га изврши. Ако је такав рад, према мишљењу Надзора,
требало да уради Извршилац о свом трошку, у складу са Уговорном
документацијом, онда Наручилац има право да надокнади све трошкове, који из
тога проистекну или се на њега односе, од Извођача, из задржаног депозита за
гарантни период или активирањем банкарске гаранције за гарантни период.
Извршилац ће обезбедити од свих произвођача и испоручилаца гаранције, које ће
бити декларисане на Наручиоца у оној мери у којој је потребно да то користи
Наручиоцу, Извршилац треба да пренесе на Наручиоца свако или сва права
коришћења гаранције коју дају такви произвођачи и испоручиоци.
Најкасније до тренутка Завршетка Радова, Извршилац ће доставити Наручиоцу
листу произвођача и испоручилаца од којих су добијене гаранције, заједно са
једним примерком таквих гаранција. Извођач ће помагати у спровођењу таквих
гаранција и допуштању таквим произвођачима или испоручиоцима да отклоне све_штете и
недостатке или повреде гаранције.
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Члан 49. КОНАЧНИ ПРИХВАТ
Уговор се неће сматрати извршеним док Наручилац не буде издао Потврду о
завршетку Гарантног периода. Потврду о завршетку Гарантног периода Наручилац
треба да изда у року од тридесет (30) дана од истека Гарантног периода, под
условом да су завршени радови наложени у току таквог периода.
Наручилац има право да продужи рок за издавање Потврде о завршетку Гарантног
периода, уколико Надзор и/или Наручилац у року од тридесет (30) дана по истеку
Гарантног периода, утврде недостатке које је Извођач у обавези да отклони, о чему
ће обавестити Извршиоца у писаној форми.
Уколико Наручилац, у року од шездесет (60) дана од истека Гарантног периода, не
изда Потврду о завршетку Гарантног периода и не обавести Извршиоца о
недостацима које је Извођач у обавези да отклони у току таквог периода, сматраће
се да је Потврда о завршетку Гарантног периода дата.
ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 50. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ
Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела
Уговорне документације од стране Извршиоца и Наручиоца може довести до
раскида Уговора.
Члан 51. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
Ако је над Извршиоцем покренут стечајни поступак или поступак ликвидације или
принудног поравнања или ако Извршилац пренесе Уговор, а да прво није добио
сагласност Наручиоца у писаној форми или ако је Извршилац:
а) одустао од Уговора,
б) без разумног оправдања пропустио да почне Извршење посла или задржава
напредовање Извршења посла или његових делова, петнаест (15) дана пошто је
добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави;
в) пропустио да одстрани материјале са Градилишта или да демонтира и поново
монтира опрему, у року од петнаест (15) дана пошто је примио упозорење
Наручиоца у писаној форми;
г) упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да
спроводи Извршење посла у складу са Уговорном документацијом или стално или
свесно занемарује да изврши своје обавезе по овој Уговорној документацији;
д) пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или Надзора да
отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно Извршење посла и рок
извођења;
ђ) без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора;
е) добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке;
ж) правно онемогућен да обави Извршење посла;
з) извршио организационе измене којима се мења његов правни субјективитет;
и) пропустио да прибави тражене Гаранције и/или осигурање;
ј) касни дуже од 15 дана на два узастопна међурока утврђена динамичким планом.
Наручилац може, пошто му је дао обавештење у писаној форми седам (7) дана
унапред, да одстрани Извршиоца са Извршења посла или дела посла, а да тиме не
повреди Уговор или ослободи Извршиоца неке од његових обавеза или
одговорности према Уговорној документацији или утиче на права и овлашћења која
је Извршилац пренео на Наручиоца и може сам да заврши Извршење посла или
запосли неког другог извођача да их заврши.
Наручилац ће, у сарадњи са Надзором, после одстрањивања Извршиоца, утврдити
који износ је, ако га има, у тренутку одстрањивања оправдано зарадио Извођач за
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стварно изведене Радове према Уговорној документацији, као и вредност било
којих неискоришћених или делимично искоришћених материјала, Грађевинских
постројења и монтажне опреме.
Наручилац има право да на Градилишту задржи, ако сматра да је то потребно у
циљу завршетка Извођења радова, привремене радове, неискоришћене
материјале, грађевинска постројења и опрему и да то надокнади Извршиоцу, с тим
да тај износ не прелази суму која би била платива Извођачу да је правилно
завршио Извођење радова.
Ако Наручилац одстрани Извршиоца, он ће задржати сразмеран део плаћања
Извршиоцу према процењеном износу свих трошкова које због тога Наручилац
може да има (трошкови извођења и одржавања, штете због кашњења у завршетку и
сви други трошкови).
Ако такав износ буде прелазио суму која би била платива Извршиоцу да је
правилно завршио Извођење радова, онда ће Извршилац, платити Наручиоцу на
његов захтев износ таквог вишка и то ће се све до не извршеног плаћања сматрати
дугом који Извршилац треба да надокнади Наручиоцу.
Члан 52. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА
У случају да Наручилац:
а) пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извршиоцу износ који му дугује, уз
било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној документацији или
б) у писаној форми извести Извршиоца да, услед непредвиђених разлога,
економске дислокације, није у могућности да даље извршава Уговорне обавезе или
престане да извршава своје Уговорне обавезе
в) буде обавештен од стране оснивача да није могуће даље финансирање
Извршења посла или
г) обустави Извршење посла у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога
који нису предвиђени Уговорном документацијом, нити су последица Извршиочевих
пропуста
Извршилац ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој
намери да га раскине, у писаној форми, тридесет (30) дана раније.
У случају таквог раскида, Наручилац ће бити у истој обавези према Извршиоцу, с
обзиром на плаћање, као да је Уговор раскинут према претходно наведеним одредбама.
Наручилац ће платити Извршиоцу и износ било којег губитка или
штете коју је Извршилац претрпео, а до којих дође услед или у вези са последицом
таквог раскида.
Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од Уговорних страна.
Након раскида Извршилац је обавезан да у најкраћем року уклони сву опрему и
материјал са градилишта.
Члан 53. ВИША СИЛА
Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље
Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен или
не), инвазија, чинови страних непријатеља, побуне, револуције, немири или војна
или узурпаторска сила, грађански рат или ако Наручилац користи или заузме било
који простор на коме Извршење посла и/или део посла, треба да се изводе,
епидемије, као и природне силе које савестан и искусан Извршилац не би могао да
предвиди или се на време обезбеди од њих (земљотрес, поплава и сл.).
Извршилац неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем
обештећења или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта
или за имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота који
су последица Више силе.
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Уколико Виша сила траје дуже од стоосамдесет (180) дана, било која Уговорна страна може
обавестити другу да раскида Уговор по истеку тридесет (30) дана од дана таквог обавештења,
под условом да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана.
Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извршиоцу,
уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени уплатама на рачун
Извршиоца, све износе за Извршење посла обављене пре датума раскида, а поред
тога:
а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или услуге
које таква позиција обухвата извршене, а према потврди Надзора.
б) Трошкове материјала или робе, нормално поручених за Извршење посла, који
треба да буду испоручени Извршиоцу или за које је Извршилац законски обавезан
да прими испоруку, с тим што ће такав материјал или роба да постану власништво
Наручиоца када он буде извршио таква плаћања.
в) Износ који овери Наручилац као износ било којих трошкова које је Извршилац
оправдано имао очекујући да се заврши Извршење посла, уколико такви трошкови
нису покривени уплатама из претходног става.
Уколико се Извршење посла настави након престанка Више силе, Наручилац неће
бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више силе,
исто тако Извршилац неће бити одговоран за губитак неке од Гаранција.
Извршилац има право на продужење рока Извршења посла за онај период за који је
Виша сила трајала.
Уколико, због последица дејства Више силе, Извршилац буде морао да изведе неке
Додатне Радове, они ће бити обрачунати и плаћени.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 54. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извршиоца у вези са
Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току Извршења
посла или после њиховог завршетка, било пре или после раскида, напуштања или
прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, потврдама или
проценама Наручиоца, такво неслагање Уговорне стране ће настојати да реше
мирним путем, на обострано задовољство, на начин и у роковима датим Посебним
условима.
Уколико Наручилац и Извршилац не успеју са споразумним решавањем насталог
спора, исти ће решавати надлежни суд у Суботици.
Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида,
Извршилац ће, у сваком случају, да настави са Извршењем посла са дужном
марљивошћу, а Наручилац ће наставити са плаћањима Извршиоцу, у складу са
одредбама ових Општих услова и Уговорне документације. Обавезе Наручиоца и
Извршиоца неће бити мењане из разлога што се спор води за време Извршења
посла.
ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Од почетка Извршења посла, па до издавање Потврде о завршетку Гарантног
периода, Извршилац мора да поступа часно и по манирима доброг привредника, да
поштује закон и професију, да на њега не утиче потенцијални Сукоб интереса, као и
да се уздржава од давања јавних изјава у вези са Извршењем посла без претходног
одобрења Наручиоца. Извршилац мора да обезбеди такво понашање и од својих
Подизвођача.
Наручилац задржава право да захтева од Извршиоца да одмах одстрани са посла
било које лице које је запослио Извршилац уколико утврди да постоји било какав
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покушај корупције у свим фазама Извршења посла.
Сви Извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у току
реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин.
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13.ЛИСТА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
Građevinski radovi
R.
Br

Naziv

Opis

Proizvo Tip
đač

1

podni estrih

cementni estrih
Mapei
sa kompenzivnim ili
skupljanjem
odgovo
rajuće,

2

konstruktivni i termo blok
zidovi ispune

3

podloga za
obloge
unutrašnjih
zidova i
stubova

Osnovni premaz
na bazi
sintetičkih smola
u vodenoj
disperziji, sa
veoma niskim
sadržajem
isparljivih
organskih
supstanci

Mapei
ili
odgovo
rajuće,

Primer
G

4

izravnavajući
sloj

Priprema
podloge obloga
unutrašnjih
zidova i stubova
na pečenoj glini,
betonskoj i
malterisanoj
površini, izrada
izravnajućeg
sloja u prosečnoj
debljini od 5mm,
izravnajući
malter sa
cementnom
vezom u sivoj
boji ,
brzovezujući
cementni malter

Mapei
ili
odgovo
rajuće,

Planitop
Fast 330

5

prepiprema
podloge
podova

Priprema
površine podloge
unutrašnjih
podnih obloga,
nanošenje na
betonsku
površinu podloge

Mapei
ili
odgovo
rajuće,

MAPEI
Eco
Prim
Grip

PONUĐENO katalog i/ili
web adresa

Topcem

300x250
x238
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poda sloja
podloge i
lepljivog mosta
6

izravnavajući
sloj

Priprema
površine podloge
unutrašnjih
podnih obloga,
izrada
samoizravnajuće
g sloja na
betonsku
podlogu poda u
prosečnoj
debljini od 5mm

Mapei
ili
odgovo
rajuće,

Ultrapla
n
Renovati
on

7

izravnavajući
sloj

Priprema
površine podloge
unutrašnjih
podnih obloga,
izrada
samoizravnajuće
g sloja na
betonsku
podlogu poda sa
kvarcnim
pesakom

Mapei
ili
odgovo
rajuće,

Adesilex
P4

8

pokrivanje
krova

hidroizolaciona
membrana na
bazi TPO

Mapei
ili
odgovo
rajuće,

Mapepla
n T Af

Bazenska tehnika
R.
Br

Naziv

Opis

Proizvođač

1

Peščani filter

Izrađen od
poliestera, za
upotrebu kod
javnih bazena,
visina filterske
ispune 120 cm

Astralpool ili Europe
odgovorajuće,

2

Filtraciona
pumpa

Horizontalne
izrade, liveno
gvozdena ili
plastična, broj
obrtaja 1500
rpm, sa
integrisanim
grubim

Astralpool ili Maxim
odgovorajuće,

Tip

PONUĐENO katalog i/ili
web adresa
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filterom

3

Filterska
ispuna

Aktivno staklo

Astralpool ili
odgovorajuće,

4

Uređaj za
hemijski
tretman

Uređaj za
merenje pH
vrednosti,
slobodnog
hlora i
temperature,
opremljen
posudom za
uzorkovanje,
potrebnim
sondama, na
panelu

Astralpool ili Controller
odgovorajuće,

5

Pumpe za
doziranje
hemijskih
sredstava

Mebranske
dozir pumpe,
komplet sa
usisnim i
potisnim
elementima i
vezom za
cevni razvod
filtracije

Astralpool ili Exactus
odgovorajuće,

6

UV lampe

Uređaji za
Astralpool ili Heliox
dodatnu
odgovorajuće, UV, LP ili
dezinfekciju
MP
bazenske vode,
za upotrebu
kod javnih
bazena

7

Cevovod

PVC-U, PN10

Plasticos ili
odgovorajuće,
Ferro

8

Fiting

PVC-U, PN10

Cepex ili
odgovorajuće,

9

Ventili

PVC-U,
kuglasti, leptir
i nepopvratni
ventili

Cepex ili
odgovorajuće,

10

Izmenjivač
toplote

Pločasti,
materijal
INOX AISI
316

Astralpool ili
odgovorajuće,

11

Rešetke

PP otporan na

Astralpool ili

Конкурсна документација у отвореном поступку бр. 209-4/2019 224/229

prelivnog
kanala

UV zračenje

odgovorajuće,

12

Distributivni
elementi

Filtracione
mlaznice,
mlaznice za
uzorkovanje
vode, slivnici
itd, materijal
ABS

Astralpool ili
odgovorajuće,

13

Hidromasažne
mlaznice

Tip voda vazduh,
konekcije
D50/D32,
materijal ABS

Astralpool ili
odgovorajuće,

14

Vazdušne
mlaznice

Masaža
Astralpool ili
vazduhom,
odgovorajuće,
konekcija D20,
materijal ABS

15

Hidromasažna
pumpa

Horizontalne
izrade,
plastična, broj
obrtaja 300
rpm, sa
integrisanim
grubim
filterom

Astralpool ili Victoria
odgovorajuće, Silent ili
Maxim

16

Air blower,
duvaljka

Ubacivanje
vazduha kod
atrakcija
bazena

Astralpool ili
odgovorajuće,

17

Vazdušne
ležaljke

Materijal
izrade INOX
AISI 316,

Astralpool ili
odgovorajuće,

18

Podvodna
rasveta

LED beli
reflektori, U =
12 V, maska
ABS

Astralpool ili Lumiplus
odgovorajuće,

19

Merdevina za
ulazak/izlazak
iz bazena

Materijal
izrade INOX
AISI 316

Astralpool ili Overflow
odgovorajuće, 1000

Termotehnika
R.
Br

Naziv

Opis

Proizvođač

Tip

PONUĐENO katalog i/ili
web adresa
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1

cirkulaciona
pumpa

primarna, u
Grundfos ili
energetskom
odgovorajuće,
objektu, komplet sa
kontraprirubnicama

TP65-130/4
; G=30m³/h
; H=10mVS
; 3x400V ;
Pe=1,5kW

2

bojler za
sanitarnu
vodu

zapremina 1.000 l
Bosch ili
tip AS100
za radne pritiske od odgovorajuće, UNO/8 bar
8,0 bar sa cevnim
izmenjivačem
toplote površine
min 3,45m²,
toplotno izolovan
izolacijom debljine
10cm, sa zaštitnom
anodom i
priključkom za
elektro grejač

3

klima komora

Za spoljnju
DANTHERM tip DanX
ugradnju
ili
16/32
konstruisana za
odgovorajuće, XWPS
ventilaciju i
odvlaživanje
zatvorenih
bazenskih
prostora.. U
sastavu komore
nalazi se pločasti
izmenjivač toplote,
toplotna pumpa sve
u kompletu sa
frekventnim
regulatorima,
opremom u polju,
komandnim
ormanima ,
automatikom i
ožičenjem na
komori. Napajanje
komore 3 x400 V.
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4

klima komore Za pripremu
sa rotacionim vazduha, i niskim
regeneratorom intenzitetom buke
pri radu, sa
integrisanom
automatikom
(IQnomic),
preciznošću
regulacije
temperature +/-1
°C i protoka +/5%. Kućište klima
komore se sastoji
od izolovanih
panela i vrata sa
mogućnošću
zaključavanja, od
galvanizovanog
lima debljine
1.0mm, sa
izolacijom od
mineralne vune
debljine 56mm
(gustina =
30kg/m3), koja je
smeštena između
unutrašnjeg i
spoljnjeg panela.
Spoljašnost panela
je u sivoj boji
(RAL1015). klasa
energetske
efikasnosti A+
prema Eurovent
klasifikaciji.

SWEGON ili tip GOLD
odgovorajuće, F RX 012
TOP

5

kanalski
ventilator

Za ventilaciju
sanitarnih
prostorija za
osoblje u prizemlju

SCP ili
tip TD
odgovorajuće, 800/200
lo=500m3/h
; H=170Pa ;
1x230V ;
I=0,15A

6

kanalski
ventilator

Za ventilaciju
prostora za držanje
hemikalija

SCP ili
tip TD
odgovorajuće, 350/150
lo=250m3/h
; H=60Pa ;
1x230V ;
I=0,15A

7

kuhinjski
ventilator

Za ventilaciju
prostora kuhinje

PICHLER ili tip P-MPS
odgovorajuće, 225EZ-21
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8

kanalski
ventilator

Za ventilaciju
SOP ili
tip TD
toplotne podstanice odgovorajuće, 800/200
L=800m³/h
; H=150Pa ;
1x230V ;
I=0,5A

9

lokalni sistem
klimatizacije

Kasetne plafonske
klima jedinice sa
DC inverterskim
upravljanjem
proizvodnje

GREE ili
tip: Uodgovorajuće, MATCH
42000BTU,
DC inveter

Elektro
R. Br Naziv

Opis

Proizvođač

1

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
CoreLine
odgovorajuće, Downlight DN140B
LED20S/840 PSU
WR PI6

2

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
CoreLine
odgovorajuće, Downlight DN140B
LED20S/840 PSU
WR IP54 PI6

3

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
GreenSpace
odgovorajuće, DN4732
LED20S/840 PSEE C PCC WH IP54

4

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
CoreLine Panel
odgovorajuće, RC132V
LED36S/840 PSU
W60L60 NOC

5

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
CoreLine Surface
odgovorajuće, SM134V
LED37S/840 PSU
W20L120 NOC +
SM134Z SME-3

6

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
CoreLine Surface
odgovorajuće, SM134V
LED37S/840 PSU
W20L120 NOC

7

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
CoreLine
odgovorajuće, Waterproof
WT120C
LED18S/840 PSU
L600

Tip

PONUĐENO katalog i/ili web adresa
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8

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
CoreLine
odgovorajuće, Waterproof
WT120C
LED40S/840 PSU
L1200

9

svetiljka

LED
svetiljka

Philips ili
WL130V
odgovorajuće, LED12S/840 PSU
II WH, ili
odgovarajućeg tipa

10

svetiljka

viseća
Philips ili
dekorativna, odgovorajuće,
nepravilnog
oblika

11

svetiljka

dekorativna, Philips ili
Ilti Luce Lux 32
ugradna,
odgovorajuće, BLUX02097176AN
podvodna
+ ugradna kutija
sa 9 LED
Philips Ilti Luce
izvora RGB
boje,
ukupne
snage 11W

12

svetiljka

LED
svetiljka

13

projektor

Philips ili
CoreLine Tempo
odgovorajuće, small BVP110
LED42/NW A

14

projektor

Philips ili
CoreLine Tempo
odgovorajuće, Large BVP125
LED120-4S/740 A

Датум:

Luce Plan Pétale
structure Large +
Pétale optic DLP1.0
DALI+LED

Philips ili
Town Guide
odgovorajuće, Performer BDP102
LED60/740 DS
PCC SI D9 SRG10

М.П.

Потпис понуђача
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