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4. ОБРАЗАЦ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Спецификација радова на санацији армирано бетонског канала и уређењу платоа
хлорне станице у Рошцима:
Р.бр.
1.
2.

ОПИС РАДОВА
и уклањање шибља око шахти. Обрачун
1Крчење
2
. по m .
2Ручни ископ земље III категорије са растурањем
. око шахте. Обачун по m3.

Јед.
мере
2

80,00

3

6,00

3

3,00

м`

330,00

2

75,00

2

120,00

2

195,00

м

м
3.

Утовар и одвоз шута и камена затеченог око
3
шахти. Обрачун по m .
м

4.

5.

6.

7.

Засецање бетонских површина у дубини до
2,5cm (до границе оштећења) брусилицом,
хоризонтално по обиму шахти и око обијених
углова шахти, ради добијања правилне граничне
линије споја старог и новог бетона. Обрачун по
`
m.
Чишћење бетонских површина од маховине и
припрема подлоге за премаз средством за везу
2
старог и новог бетона. Обрачун по m .
Штемовање, пиковање и обијање нестабилних и
оштећених делова бетона до компактног
бетонског слоја, просечне дебљине 5цм, као
припрема за бетонирање ситнозрним бетоном.
Након обијања извршити отпрашивање
површина. Оштемани бетон утоварити и
одвести са градилишта. Обијање оштећених
углова шахти не обрачунава се посебно.
2
Обрачун по m .
Премазивање свих површина предвиђених за
санацију средством за везу старог и новог
2
бетона. Обрачун по m .

м

м

м
8.

9.

10.

цена/јед.м
ерe

Кол.

Ручни пренос и превоз ручним колицима
опреме, алата, материјала и др... (у два смера)
до шахти просечно удаљених 100m од
приступног пута, накнадни доласци због
одржавања и сл.... Oбрачун по комаду шахте.
Рушење нарушене заштите хидроизолације од
опеке и бетонских плоча, утовар и одвоз на
2
депонију. Обрачун по m .
Парцијално уклањање оштећене битуменске
хидроизолације, преклапање крајева, премаз
битулитом А и крпљење површина кондором 4
2
са преклопом од 15цм. Обрачун по m окрпљене
површине.

ком.

8

2

80,00

2

80,00

м

м

ИЗНОС
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Парцијална заштита хидроизолације зиданом
опеком d=7cm или бетонским плочама
2
40х40х5cm у цементном малтеру. Обрачун по m .
Чишћење откривене арматуре од корозије (по
потреби) и заштита антикорозивним средством.
2
Обра чун по m .
Набавка и постављање арматуре МА – Q131 са
потребним дистанцерима којима се постиже
њено фиксирање пре бетонирања. Обрачун по
kg.
Набавка, израда и монтажа арматуре
RА400/500.Обрачун по kg.
Добетониравање хоризонталних бетонских
површина репаратурним, ситнозрним, бетоном
МБ30 – ВДП просечне дебљине d=7cm у
потребној оплати. Горњу површину бетона
извести у паду. Оплата мора бити равна и
правилних ивица. Негу бетона предвидети како
2
је наведено у техничком опису. Обрачун по m .
Добетониравање хоризонталних бетонских
површина репаратурним, ситнозрним, бетоном
МБ30 – ВДП просечне дебљине d=10cm у
потребној оплати. Горњу површину бетона
извести у паду. Оплата мора бити равна и
правилних ивица. Негу бетона предвидети како
је наведено у
2
техничком опису. Обрачун по m .
Добетониравање вертикалних бетонских
површина репаратурним, ситнозрним бетоном
МБ30 – ВДП просечне дебљине d=5cm у
једностраној оплати. Оплата мора бити равна и
правилних ивица. Позицијом обухватити израду
оплате и бетонирање обијених углова шахти чија
развијена вертикална површина улази у укупну
количину. Негу бетона предвидети како је
наведено у техничком опису.
2
Обрачун по m .
Добетониравање вертикалних бетонских
површина репаратурним, ситнозрним бетоном
МБ30 – ВДП просечне дебљине d=8cm у
једностраној оплати. Оплата мора бити равна и
правилних ивица. Позицијом обухватити израду
оплате и бетонирање
обијених углова шахти чија развијена
вертикална површина улази у укупну количину.
Негу бетона предвидети како је наведено у
2
техничком опису.Обрачун по m .
Добетониравање вертикалних бетонских
површина репаратурним, ситнозрним бетоном
МБ30 – ВДП просечне дебљине d=12cm у
једностраној оплати. Оплата мора бити равна и
правилних ивица. Негу бетона предвидети како
2
је наведено у техничком опису. Обрачун по m .
Израда двостране оплате и бетонирање зидова
шахти изнад коте терена бетоном МБ30 - ВДП
3
дебљине d= 20cm. Обрачун по m .
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21.

22.

23.

24.

25.

Подливање хоризонталних површина просечне
дебљине d=3cm готовим саморазливајућим
малтером уз све претходне припреме подлоге и
арматуре (уклањање нестабилних
делова,чишћење бетона и арматуре, заштита..) и
уградњу у свему према упутству и технологији
2
прозвођача. Обрачун по m комплетно по
опису.
Подливање хоризонталних површина просечне
дебљине d=6cm готовим саморазливајућим
малтером уз све претходне припреме подлоге и
арматуре (уклањање нестабилних
делова,чишћење бетона и арматуре, заштита..) и
уградњу у свему према упутству и технологији
2
прозвођача. Обрачун по m комплетно по
опису.
Санација дела вертикалних спољашњих
површина шахти малтерисањем репаратурним
малтером просечне дебљине d=1,5cm уз све
потребне претходне припреме подлоге и
арматуре (уклањање нестабилних
делова,чишћење бетона и арматуре, заштита..) и
уградњу у свему према упутству и технологији
2
прозвођача. Обрачун по m комплетно по опису.
Демонтажа и поновна уградња постојећих или
уградња нових рамова за шахт поклопце пре
бетонирања. У случају уградње нових рамова
по-стојећи рамови остају заливени у нови бетон.
Рамове и поклопце обезбеђује Наручилац.
Обрачун по комаду.
Бушење рупа Ø16mm, дубине 15cm у старом
бетону и уградња анкера RØ 12mm дужине 40cm.
За уградњу користити средство предвиђено за
ову врсту радова у свему према упутству
прозвођача.
Обрачун по комаду.
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ком.

16

ком.
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Кумулативна вредност позиција 1-25.
26.

∑

Непредвиђени радови 8 % од кумулативне
вредности ПОС 1 – ПОС 25.
Укупно без ПДВ-а (сабрати позиције 1.-26.)
ПДВ 20%
Укупно са ПДВ-ом

Датум:______________
Место:______________

Потпис овлашћеног лица
(М.П.)

________________________

НАПОМЕНА:
- У наведеној табели дате су јединичне цене радова на основу којих ће се одредити и
коначна цена радова исказаних у окончаној ситуацији. Исте се не могу мењати у току
извршења уговора а понуђена цена (уколико је прихвати Наручилац) је највише цена радова
која може бити плаћена по овом уговору.
- Попуњавање овог обрасца је обавезно, недостављањем истог понуда ће се сматрати
неисправном.

