
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Критеријум за доделу уговора:

Уговорена вредност:

Врста предмета:



Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 Основни подаци о добављачу: 

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Датум закључења уговора:

Период важења уговора:


	Z_Podaci u odluci o dodeli ugovora.pdf
	Blank Page


	Dropdown3: [Радови]
	Text1: ПД ЈУГОИСТОК НИШ
Огранак Електротимок Зајечар

	Text2: Булевар др Зорана Ђинђића, Ниш
Трг Ослобођења 37, 19000 Зајечар
	Text3: www.jugoistok.com
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text5: набавка радова са добрима на инвестиционом одржавању круга Погона Зајечар – 45262500
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОТПОРНОГ ЗИДА

1. Сечење шибља и ниског растиња на месту потпорног зида.
50 м2




2. Рушење постојеће косине речног корита од ломљеног камена у цементном малтеру, на месту будућег темеља потпорног зида. Шут прикупити и искористити за насипавање терена а вишак утоварити на камион и одвести на депонију.
2 м3
3. Рушење постојећег потпорног зида до здравих делова како би се формирала веза са новим потпорним зидом.
Део шута искористити за насипавање терена, а остатак прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 5 км
4 м3

4. Ручни ископ рова ширине b=1,0 м у земљи III-IV категорије, за темељну стопу потпорног зида. Утовар земље у камион и одвоз на депонију до 5 км
Обрачун по м3 урасле земље.
8 м3
5. Ручно избацивање земље из ископа на коту +5.00 м, утовар у транспортно возило и одвоз на депонију до 5 км
8 м3
6. Набавка, транспорт и уградња тампон-слоја од гранулисаног шљунка дебљине d=20 цм испод темеља потпорног зида.
1,5 м3
7. Набавка, транспорт и уградња ломљеног каменог агрегата иза потпорног зида са збијањем у слојевима дебљине h=20-30 цм ручним набијачима и водом.
15 м3
8. Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 20 за темељ потпорног зида  у рову без оплате. По потреби воду из темељне траке испумпавати пумпом за воду.
6 м3
9. Набавка, транспорт и уградња бетона марке МБ 20 у двостраној оплати потпорног зида. Оплата је глатка на видној страни.
12 м3
10. Набавка, транспорт и уградња бетона марке МБ 30 у једностраној глаткој оплати потпорног зида.
4 м3

11. Набавка, транспорт и уградња арматурних мрежа Q-335 ком. 2 и Q-188 ком. 2 у потпорни зид.
222 кг
12. Пиковање бетонског зида по косини до здравих делова, како би се остварио што бољи спој старог и новог бетона.
Потребна је израда одговарајуће цевасте скеле.
30 м2
13. Монтажа и демонтажа металне цевасте скеле.
30 м2
14. Бушење зида и уградња анкера РА Ø16 мм дужине l = 50 цм за везу старог и новог дела потпорног зида.
Анкери се убушују косо под углом у стари део зида и заливају ексмалом.
20 ком.
15. Бушење зида и уградња анкера РА Ø12 мм дужине l = 30 цм за везу старог и новог бетона по косини потпорног зида.
Анкери се убушују косо под углом у стари део зида и заливају ексмалом.
65 ком.

РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ

16. Разбијање бетона дебљине d=10 цм и ископ земљишта III категорије у дебљини слоја од d=30 цм, утовар шута и земље у камион и одвоз на депонију.
1000 м2
17. Набавка каменог агрегата, транспорт, насипање и набијање до потребне збијености - израда тампонског слоја дебљине d=30 цм
1000 м2
18. Израда БНХС (битуменизираног носећег хабајућег слоја) d=7 цм
1000 м2
19. Набавка и уградња бехатон плоча дебљине   d=6 цм у слоју цементног малтера размере 1:2. Спојнице фуговати и плоче очистити.
30 м2
20. Набавка, транспорт и уградња бетонских каналета димензија d = 40х40х12 цм у слоју цементног малтера, са падом од 2% за одвод атмосферске воде.
21 м
21. Набавка, транспорт и уградња бетонских каналета димензија d = 25х35х8 цм у слоју цементног малтера са падом од 2% за одвод атмосферске воде.
15 м













РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОГРАДЕ 

22. Уклањање једног реда бодљикаве жице, утовар у камион и одвоз.
60 м
23. Сечење брусилицом, демонтажа и поновна монтажа дела металне ограде заваривањем, након бетонирања парапетног зида.
12 м2
24. Машинско рушење бетонског парапета ограде пнеуматском бушилицом и одвоз шута. 
Део шута искористити за насипавање терена, а остатак прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 5 км
2 м3
25. Справљање на лицу места и уградња бетона марке МБ 20  у рову без оплате за темељ парапетног зида.
1 м3
26. Справљање на лицу места и уградња бетона марке МБ 20  у двостраној оплати парапетног зида.
Стари бетон повезати са новим убушивањем анкера 10 RØ12 мм дужине l=35 цм и употребом премаза за спој старог и новог бетона. 
1 м3
27. Уградња потребне арматуре и вруће ваљаних танкозидних цеви у бетонски парапет.
  У нови парапет уградити конструктивно арматуру према датој спецификацији: 8RØ12 мм + 2RØ10 мм + UØ6/20 цм и кружне металне цеви (стубићи ограде)  дужине l=85 цм, спољњег пречника D=42,4 мм и дебљине зида =3,2 мм. На крају стубића заварити бркове од арматуре и утопити их у бетон. Укупна тежина потребне арматуре са анкерима и брковима износи Q1~84 кг а тежина кружних цеви Q2~18,50 кг 
100 кг
28. Чишћење, премазивање средством против корозије и фарбање металних поља ограде од жичаног плетива, висине h=2,40м и укупне дужине l=60 м' бојом за метал, ваљцима и четкама.
216 м2
29. Набавка и уградња једног реда бодљикаве жице на врху ограде.
7 кг
30. Пескарење бетонског парапета ограде.
Пре пескарења извршити чишћење ограде од маховине и деградираних делова бетона стругањем челичним четкама.
72 м2
31. Малтерисање бетонског парапета ограде продужним малтером у размери 1:2:6 у два слоја.
72 м2
32. Фарбање  бетонског парапета ограде фасадексом у боји по избору инвеститора.
72 м2
33. Демонтажа ограде од дрвених талпи, утовар у камион и одвоз на место које одреди инвеститор. Ограда је висине h=2,40 м и дужине l=35,50 м'
85 м2
34. Зидање зида дебљине d= 20 цм, висине h=2,00 м и дужине l =35,50м од бетонских блокова са израдом вертикалних серклажа по пропису. 
 У цену зидања, по потреби, улази и израда одговарајуће металне цевасте скеле.
14 м3
35. Бетонирање хоризонталног АБ серклажа на врху зида у глаткој оплати са бетонском окапницом а према детаљу датом у техничком опису радова. Утрошак бетона 0,06 м3/м'
  Mарка бетона МБ 30. Цена оплате улази у цену бетона а арматура је дата посебно.
 Обрачун по м'
35,5 м
36. Бетонирање вертикалних АБ серклажа пресека 20х20 цм бетоном МБ 20 у двостраној оплати.
  Цена оплате улази у цену бетона а арматура је дата посебно.
 Обрачун по м3
1 м3
37. Набавка, транспорт, савијање, сечење и уградња арматуре ГА 240/360, РА 400/500 и МА 500/560  у хоризонталне и вертикалне АБ серклаже и окапницу зида од бетонских блокова.
354 кг
38. Бојење окапнице зида бојом за бетон у тону по избору надзорног органа.
25 м2
39. Малтерисање зида од бетонских блокова продужним малтером 1:3:9 у два слоја. Дебљина малтера d=2 цм
156,20 м2
40.
Завршна обрада зида од бетонских блокова фасадним зарибаним декоративним малтером у тону по избору инвеститора.
120 м2
41. Израда сокле од кулирпласта у тону по избору инвеститора.
35,5 м2





ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

42. Местимично обијање оронулог малтера са зидова и плафона, прикупљање шута, утовар у камион и одвоз.
15 м2
43. Крпљење рупа на плафону од рабиц-малтера, продужним малтером са употребом рабиц-плетива.
За санирање је потребна употреба одговарајуће скеле. Плафон је на висини од h=3,50 м
8 м2
44. Малтерисање обијених површина продужним малтером, са песком одговарајуће фракције и уз претходно наношење ''шприца'' од цементног млека.
15 м2











ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

45. Монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле.
205 м2
46. Обијање и стругање оштећеног слоја прскане фасаде (хирофе) са зидова, прикупљање и одвоз шута. Обијање вршити са правилним одсецањем ивица.
40м2
47. Пескaрeње  обијених делова и сокле  фасаде. Пескaрeње вршити кварцним песком одговарајуће гранулације и водом под притиском.
40 м2
48. Прскање фасаде хирофом (мешавином камене ситнежи, цемента и боје) у тону по избору инвеститора, на претходно очишћеној и припремљеној подлози.
40 м2
49. Бојење зидова фасаде фасадексом у боји по избору инвеститора.
420м2


ЛИМАРСКИ РАДОВИ

50. Демонтажа хоризонталног висећег олука, утовар у камион и одвоз на градску депонију.
18 м
51. Демонтажа вертикалних олука, утовар у камион и одвоз на градску депонију.
22 м
52. Израда, транспорт и уградња хоризонталних, полукружних, висећих олука од поцинкованог лима дебљине d=0,55 мм Рш=33 цм, ширине олука b=15 цм комплет са држачима од флаха димензија d=25х5 мм. 
18 м
53. Израда, транспорт и уградња кружних, вертикалних олука од поцинкованог лима дебљине d=0,55 мм и пречника Ø15 цм, развијене ширине Рш= 40 цм, комплет са обујмицама и држачима.  
16,20 м
54. Набавка, транспорт и уградња равног поцинкованог пластифицираног лима дебљине d=0,55 мм преко постојећег лима.
4,3 м2
55. Набавка материјала, израда и уградња опшивке од поцинкованог пластифицираног лима развијене ширине Рш=50 цм
2 м
 
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ


56. Демонтажа кровног покривача од салонита, заједно са потконструкцијом од штафни d=5х8 цм, утовар у камион и одвоз.
20 м2
57. Набавка, транспорт и уградња кровног покривача од трапезастог поцинкованог пластифицираног лима ТР 40/230 дебљине d=0,60 мм
20 м2
58. Набавка материјала и израда дрвеног роштиља од рогова и штафни за покривање трапезастим лимом.
20 м2


MОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

59. Глетовање плафона од гипскартонских плоча.
60 м2
60. Бојење плафона и зидова полудисперзијом 2х у бело.
100 м2
61. Чишћење, премазивање средством против корозије и фарбање металне ограде од танкозидних квадратних цеви и флахова бојом за метал 2х у сиво.
20 м2
62. Чишћење, премазивање средством против корозије и фарбање браварије (врата и прозора) бојом за метал 2х у сиво.
20 м2
63. Бојење старих металних гаражних врата 2х бојом за метал, са претходним чишћењем.
  Метална врата очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, нанети импрегнацију и основну боју, а затим обојити по други пут бојом за метал у тону по избору инвеститора. 
42 м2
64. Фарбање гвоздених мердевина 2х бојом за метал.
  Мердевине очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, нанети импрегнацију и основну боју, а затим обојити по други пут бојом за метал у тону по избору инвеститора. 
4 м2
65. Фарбање канделабра бојом за метал.
  Канделабр очистити од корозије и прашине хемијским и физичким средствима, нанети импрегнацију и основну боју, а затим обојити по други пут бојом за метал у тону по избору инвеститора. 
3,50 м2
 
ОСТАЛИ РАДОВИ


66. Демонтажа старих и набавка и уградња нових, дрвених крила врата димензија  d=95х105 цм
  Крила врата офарбати и у доњем делу заштитити опшивањем алуминијумским лимом, са доње и две бочне стране у висини од 25 цм, а постојеће футере префарбати у боји крила, по избору инвеститора.
2 ком.
67. Замена прозорских стакала димензија d=20х30 цм и дебљине 3мм (ком.50) са фарбањем прозорског оквира у боји по избору инвеститора. Стакло причврстити одговарајућим китом.
3 м2
68. Бетонирање бетонске подне плоче дебљине d=10 цм марке МБ 20, армиране  мрежастом арматуром. Бетон неговати по пропису.
3,5 м2
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