ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Р.б.

ОПИС РАДОВА

МЕРА

КОЛ.

ЈЕД.ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

УКУПНА.ЦЕНА
без ПДВ-а

ЈЕД.ЦЕНА УКУПНА ЦЕНА СА
СА ПДВ-ОМ
ПДВ-ом

I. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
1 Демонтажа постојећег-затеченог мобилијара,

намештаја и опреме столови, пултеви, комоде,
столови, плакари, ...

паушал

30,00

Демонтажа расветних тела, пажљиво
демонтирати лампе које стоје изнад радних
столова и одвојити са стране где задужена лица
из градске управе одреде одлагање.

ком

6,00

Демонтажа постојећих преградних врата 207цм,
светла мера са одвозом врата старих и шута на
најближу депонију.

ком

2,00

м2

50,00

м2

50,00

м2

8,00

2

3

4

Демонтажа постојећег пода, у просторијама.
5 Уклањање постојеће оронуле кошуљице или

подкоснтрукције.
6

Рушење преградног зида између 2 канцеларије,
как би се добила 1 већа канцеларија. У цену
урачунати рушење и одвоз шута на најближу
депонију
УКУПНО:

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 Израда
равнајућег

слоја
или
подлоге,
нивелисање пода након уклањања преградног
зида, како би се поставио предвиђени под од
ламината.

м2

50,00

м2

50,00

2 Израда нове кошуљице, са свим потребним

радом, као и комплетним материјалом. Топ Цем,
Мапеи, брзо сушеће кошљице
УКУПНО:
3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
2 Набавка и уградња врата, димензија 200х105цм.

Алуминијумски профили и рам.
ком

2,00

УКУПНО:
4. ГИПСАРСКИ РАДОВИ
1 Постављање спуштеног плафона од ригипс

табли .У цену урачунати комплетан материјал,
гипс, бандажирање спојева и глетовање. Цена по
м1
м1

50,00

м1

15,00

2 Обрада шпалетни након уградње нове врата, као

и обрада кружног отвора на преградном зиду.У
цену урачунати комплетан материјал, гипс,
бандажирање спојева и глетовање. Цена по м1
УКУПНО:
5. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

0,00

1 Набавка материјала и бојење и глетовање

плафона и зидова. Све површине брусити,
импрегнирати и китовати мања оштећења, а
затим бојити бојом први и други пут у боји по
избору пројектаната.
У цену улази и набавка, транспорт и истовар
материјала, као и сав потребан алат и материјал.
Обрачун по м2, комплетно изведене позиције
м2

200,00

м1

80,00

2 Крпљење шлицева након завршених радова на

електро инсталацијама и инсталацијама
телекомуниклација, позиционирања нових
расветних тела.

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

6. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1

2

Набавка, постављање ланитата за комерцијалне
и јавне просторе. У квадратуру је урачунат
предвиђени растор.
Набавка и постављање алуминијумске сокле х=68cm
УКУПНО:

м2

50,00

м1

50,00

7. БРЕНДИРАЊЕ
1 Набавка, штампа и монтажа логоа, као и свих

елемената од клирита, назив сектора и грба
Општине Рача
УКУПНО:

комп.

1,00

8. ELEKTRO RADOVI

1 КАБЛОВИ, ЦЕВИ, РЕГАЛИ

1.1 Набавка и полагање у зид

1.1.1. N2XH-J 3x1,5mm²

m

40,00

1.1.2. N2XH-J 3x2,5mm²

m

60,00

1.1.3. Бесхалогеа савитњива ребраста цев ø16

m

100,00

1.1.4. Набавка и уградња PVC кутија за повезивање

ком

7,00

УКУПНО:
2 Разводна табла
2.1

Набавка и уградња разводне табле за 12
осигурача

kpl

1

2.2

Набавка и уградња FID трофазна склопка
25А/0.03

kom

1

2.3

Набавка и уградња једнополних аутоматских
прекидача следећих карактеристика:

kom

6,00

- Nazivna struja 16A, B
- Nazivni napon 230V
- Nazivna moć prekidanja 10kA

2.4

Набавка и уградња једнополних аутоматских
прекидача следећих карактеристика:
- Nazivna struja 10A, B
- Nazivni napon 230V
- Nazivna moć prekidanja 10kA

kom

2,00

УКУПНО:
3 ПРИКЉУЧНИЦЕ, ПРЕКИДАЧИ
Испорука и постављање инсталационог
материјала (у зид) у PVC кутијама за
повезивање. Инсталациони материјал је у
заштити IP44. Све прикучнице поставити на
висини 0.3 m од пода. Сва опрема је модуларна
произвођача: "ALING CONEL", "LEGRAND",
"VIMAR", и сл..
Утичница "Шуко", монофазна, трострука, 3x2M,
3.1 16A, модуларна, комплет за уградњу у зид/гипс,
250 V
Испорука и постављање инсталационог
материјала (у зид) у PVC кутијама за
повезивање. Инсталациони материјал је у
заштити IP20. Све прекидаче поставити на
висини 1.5м од пода. Сва опрема је модуларна
произвођача: "ALING CONEL", "LEGRAND",
"VIMAR", и сл..
Прекидачи

kom

6

3.2 Једнополни прекидач 10 A, 250 V (2M)

kom.

1

Укупно:

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

4 УЗЕМЉЕЊЕ, СТРУЧНИ ИЗВЕШТАЈИ
Испитивање и издавање стручног извештаја
уземљења

kpl

1

4.2 Демонтажа старих електричних инсталација

kpl

1

kom

1

kom.

1

4.1

4.3

Преглед електричних инсталација и издавање
стручног мишењања

4.4 Израда Пројекта изведеног објекта
УКУПНО:

5 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Набавка и уградња SFTP cat6E Draka UC400 HS23 4P
400MHz бесхалоген
Набавка и уградња бесхалогеног савитљивог
5.2
ребрастог црева ø16

5.1

m

150

m

60

kpl

1

5.4 панела, са комплет оклопљеним утичницима 24x RJ

kpl

1

45 Cat6a, за SKS висине 1U
Набавка и инсталирање свича TP-Link TL-SG2008 85.5
port Gigabit 10/100/1000Mb/s
5.6 Материјал (каблови) за повезивање опреме у реку

kom.

1

kom.

1

5.7 Набавка и уградња оквира/маске, 2M, Legrand 78802

kom.

6

ком

6

Набавка и уградња 4U/19" rek orman nazidni Netiks

5.3 W6404, staklena vrata sa bravom, dim.
560x450x310mm, nosivost do 60kg
Испорука и монтажа у рек модуларног преспојног

5.8

Набавка и уградња дозни (кутија) модуларне
утичнице 2М

5.9

Набавка и уградња модуларне мрежне утичнице 1M,
RJ 45, cat6a, Legrand 076561

kom.

12

УКУПНО:

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

без ПДВ-а

са ПДВ -ом

9. НАБАВКА РАСВЕТНИХ ТЕЛА

9.1

Набавка и уградња светиљке, надградна, 60X60 CM,
H LED 56W, 4000K, IP43.

kom

4

kom

1

Набавка и уградња против паничне светиљке са

9.2 висићим натпсом смера кретања, са 3 часова
аутономије батерије, IP 40 заштита.

УКУПНО:

10

Чишћење простора

м2
УКУПНО:

50,00

0,00
без ПДВ-а

0,00
са ПДВ -ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
4. ГИПСАРСКИ РАДОВИ
5. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
6.ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
7.БРЕНДИРАЊЕ
8. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
9. НАБАВКА РАСВЕТНИХ ТЕЛА
10.РАЗНО
без ПДВ-а

са ПДВ -ом

НАПОМЕНА: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 24. Закона о ПДВ-у, јер је Наручилац обезбедио финансијска средстава
кроз сарадњу са Министарство државне управе и локалне самоуправе. Средства за реализацију пројекта „Локална самоуправа за 21.
век“ су обезбеђена из донација Влада Швајцарске конференције и биће ослобођена плаћања ПДВ-а.
Добављач је у обавези да достави предрачун на износ који се ослобађа ПДВ-а.
Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању (образац ППО ПДВ) оверен од стране пореске управе.
Цена је фиксна и не може се мењати.

