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4. ОБРАЗАЦ – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.бр.
1.

2.

3.

ОПИС РАДОВА

Јед.
мере

Кол.

ком

20

ком

5

ком

2

Демонтажа постојеће столарије типа
SECCO (27 отвора),на фасади (П+2+Пк),
комплет са унутрашњим даскама и
солбанцима. Изношење и одлагање у
кругу инвеститора. Обрачун по комаду.
-

прозор 240х155цм

-

прозор 120х155цм

-

врата

240х260цм

Израда транспорт и уградња трокрилног
алуминијумског прозора дим. 240*155cm
(ПОС 1 – 16 ком., ПОС 1А- 2 ком. и ПОС1Б – 2
ком.) код кога се крајња крила отварају
окретно – нагибно, а средње крило само
окретно око вертикалне осе. Прозори се
испоручују са опшивним алуминијумским
лајснама беле боје.
Уградња парапетних подпрозорских даски
од ПВЦ белебоје просечне ширине 25цм и
спољног солбанка од алуминјумског лима
дебљине 1,0мм. На једном крилу прозора
уградити
роло
комарник.
Прозор
је
снабдевен унутрашњим венецијанерима на
сва три окна у боји по избору наручиоца.
Цене за позиције прозор, подпрозорска
даска, солбанк, комар-ник и венецијанер
дати одвојено по комаду.
-

прозор 240х155цм

ком

20

-

подпрозорска даска

ком

20

-

солбанк од Ал лима ширине25 цм

ком

14

-

солбанк од Ал лима ширине 50 цм

ком

6

-

роло комарник

ком

20

-

унутрашњи венецијанери

ком

20

Израда транспорт и уградња двокрилног
алуминијумског прозора дим. 120*155cm
(ПОС 2) код кога се крила отварају окретно нагибно.
Прозори
се
испоручују
са
опшивним алуминијумским лајснама беле
боје. Уградња парапетних подпрозорских
даски од ПВЦ беле боје просечне ширине
25цм и спољног солбанка од алуминјумског
лима ширине 25цм,дебљине 1,0мм. На
прозору уградити роло комарник. Прозор је
снабдевен унутрашњим венецијанерима на
оба окна у боји по избору наручиоца. Цене
за позиције прозор, подпрозорска даска,
солбанк, комарник и венецијанер дати
одвојено по комаду.

цена/јед.
мерe

ИЗНОС
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4.

5.

-

прозор 120х155цм

ком

5

-

подпрозорска даска

ком

5

-

солбанк од Ал лима ширине25 цм

ком

5

-

роло комарник

ком

5

-

унутрашњи венецијанери

ком

5

Израда транспорт и уградња двокрилних
алуминијумских врата дим. 240*260cm (ПОС
3) са могућношћу отаварања споља и
изнутра. Врата се испоручују са опшивним
алуминијумским лајснама беле боје. Испуна
у висини 100цм од алуминијумског сендвич
панела, рукохвати, брава са улошком и три
кључа. На застакљеном делу врата уградити
унутрашње венецијанере у боји по избору
наручиоца. Цене за позиције врата и
венецијанер дати одвојено по комаду.
-

врата 240х260цм

ком

2

-

унутрашњи венецијанери

ком

2

м`

150

Обрада
шпалетни,
надвратних
и
надпрозорних греда ширине 15цм, ивица и
других
оштећења.
Позицијом
обухватити:набавку материјала, облагање
гипс картонским плочама дебљине 12,5мм
систем Кнауф или сл. на потребној
подконструкцији. Саставе обрадити бандаж
траком и глет масом, а на свим ивицама где
је то потребно уградити алуминијумске
угаоне лајсне.
Након
тога извршити
глетовање и бојење полудисперзивном
бојом у тону постојећих зидова са свим
потребним предрадњама. Обрачун по м`
отвора.

Кумулативна вредност позиција 1-5.
6.

∑

Непредвиђени радови 3 % од кумулативне
вредности позиција 1 - 5.
Укупно без ПДВ-а (сабрати позиције 1.-6.)
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.

