
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Поштовани,  

 

 

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку радова - Санација оградних зидова у вртићу '' Мендо 

'' у Кикинди              број:  V – 404-149/2020                          

 

Врста предмета јавне набавке је набавка радова. 

 

Предмет јавне набавке: Санација оградних зидова у вртићу '' Мендо '' у Кикинди 

 

Спецификација: 
 

 

 

Санација оградних зидова у вртићу '' Мендо '' у Кикинди 

Р.Б. ОПИС ЈМ Количина Јед. цена Укупно 

 Општа напомена:     

 Све јединачне цене треба да садрже 

трошкове материјала, транспорта, 

радне снаге и свих потребних 

помоћних материјала (радне скеле, 

оплате и слично), као и трошкове 

доказивања квалитета уграђених 

материјала ( атесте и сертификате ) и 

изведених радова ( у складу са 

важећим техничким прописима ). 

Атести морају да буду у складу са 

важећим законима и стандардима. 

Извођач је дужан да на захтев 

надзорног органа све атесте 

материјала достави пре њихове 

уградње. Сви радови се морају 

извести у складу са важећим 

нормативима, стандардима и 

пројектом захтеваним квалитетом за 

ту врсту радова. Пре почетка радова 

обавезно све мере проверити на лицу 

места. Извођач је обавезан да за све 

позиције радова у јединачну цену  је 

обавезно укалкулисати завршно 

чишћење и трошкове одлагања 

    

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Број: V – 404-149/2020                         

Дана 03.09.2020. године                                 

К и к и н д а 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,  



грађевинског шута и осталог 

материјала насталог рушењем и 

демонтажом, на градску комуналну 

депонију или да прибави мишљење од 

надлежне комуналне инспекције о 

локацији за бесплатно депоновање 

шута. 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     

1.1. Рушење постојећег оградног зида са 

десне стране парцеле ( гледано са улице 

), од пуне опеке д=12цм, са утоваром у 

возило и одвозом на депонију до 5км. 

Овом позицијом обухватити и вађење 

дела темеља од опеке у дубини од 25цм, 

са утоваром у возило и одвозом. Возило 

за одвоз прилагодити ширини улаз на 

парцелу од 2.60м. Оградни зид је висине 

цца 2,00м. 

    

 Обрачун по м
2
. м

2
 155,00   

1.2. Демонтажа постојећих металне ограде у 

дну парцеле, која се састоји од 12 поља 

ширине 2,00м и висине 4,00м. Свако 

поље чине два челична стуба пречника 

цца 90мм до висине од 2,00м и пречника 

цца 50мм до висине од 4,00м и испуном 

од арматурне мреже и плетива. Стубови 

су убетонирани у бетонски темељ, па је 

исте потребно одсећи у висини темеља. 

Постојећу демонтирану ограду, 

одложити на градилишну депонију, 

ради предају Инвеститору на 

евентуално даље коришћење 

материјала. 

    

 Обрачун по м
2
. м

2
 100,00   

1.3. Ручни ископ за извођење армирано-

бетонскх темеља самаца оградног зида, 

са утоваром у возило и одвозом на 

депонију до 5км. Ископ се врши на делу 

постојећих темеља од опеке и набијеног 

бетона, на међусобној удаљености 

стубова од 2.00м. Димензије ископа 

0,60*0,60*0,60м. 

    

 Обрачун по комаду. ком. 46,00   

Укупно:  

2. АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ     



2.1. Израда амиранобетонских темеља 

самаца  бетоном Ц 20/25 ( МБ25 ), 

димензије 60*60*60цм. Цена обухвата: 

набавку материјала, справљање бетона, 

постављање арматуре и уграђивање 

бетона у земљаном ископу. 

Појединачно се темељи се армирају са 

главном арматуром Б 500 А од 8 шипки 

пречника 10мм, укупне дужине 10,00м  

и узенгијама пречника 8мм на размаку 

од 20цм, дужине сваке од 220цм. 

    

 Обрачун по комаду. ком. 46,00   

2.2. Израда амиранобетонских темељних 

греда бетоном Ц 20/25 ( МБ25 ), 

димензије 0,20*0,40цм. Цена обухвата: 

набавку материјала, справљање бетона, 

постављање арматуре и уграђивање 

бетона у припремљену оплату, набавку 

свог потребног материјала за 

производњу армираног бетона од 

гранулисаног шљунка IIIФ , набавку 

свог потребног материјала за израду и 

демонтажу двостране оплате и нега 

бетона. Појединачна поља темељних 

греда се армирају са главном арматуром 

Б 500 А  од 6 шипки пречника 10мм, 

дужине сваке од 3,00 м и узенгијама 

пречника 8мм на размаку од 20цм, 

дужине сваке од 130цм. 

    

 Обрачун по м
3
. м

3
 7,20   

Укупно:  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ     



3.1. Зидање оградних зидова дебљине 12 цм 

пуном опеком у продужном малтеру 

размере 1:2:6. Зид се на осовинском 

размаку од два метра укрућује 

армирано-бетонским вертикалним 

серклажима диманзије 12*20цм, а 

одозго се завршива са армирано-

бетонским хоризонталним серкалжем 

димезије 20*15цм. Секлажи се изводе 

бетоном Ц 20/25 ( МБ25 ) а армирају се 

по једном пољу са главном арматуром Б 

500 А од 4 шипке пречника 10мм, 

дужине сваке од 3,00 м и узенгијама 

пречника 8мм на размаку од 20цм. 

Зидове радити са правилним слогом, са 

пуним попуњавањем вертикалних и 

хоризонталних спојница, које након 

зидања треба очистити. Цена обухвата: 

набавку материјала, транспорт, израду 

хидроизолације, зидање зида са свим 

сечењима и украјањима, израду и 

постављање оплате и арматуре 

серклажа, бетонирање серклажа, 

скидање оплате и једнострано 

малтерисање зида са стране дворишта 

вртића продужним малтером 1:2:6. За 

обрачун је узета просечна висина зида 

од 2,20м, док ће се стварна утврдити на 

лицу места, у складу са висинама 

околног терена. 

    

 Обрачун по м
2 
плафона. м

2
 198,00   

Укупно:  

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

2. АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ  

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

УКУПНО:  

ПДВ:  

УКУПНО СА ПДВ:  

 

За извођење радова понуђач је дужан да обезбеди следеће кадровске и техничке капацитете    : 

 

 -Лиценце оговорног извођача радова:400 или 401или 410 или 411  

-Зидар: 1 

-НК радника-2 

-1 камионет за превоз радника и алата 

 



 

Понуда се подноси електронским путем на електронску пошту: javne.nabavke@kikinda.org.rs или  

доставити на адресу Трг српских добровољаца бр. 12 (писарница) Кикинда  

 

Рок за достављање понуда је 5 (пет) дана од дана оглашавања овог позива на сајту града 

http://www.kikinda.org.rs/ . 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

 

Начин плаћања: Плаћање ће се вршити по издатој  привременој и окончаној ситуацији. 

 

Рок извођења радова износи 45  календарских  дана. 

Место извођења радова: Вртић „Мендо“,  

 

Рок за плаћање до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне ситуације.  

Понуда се мора односити на наведене ставке предмета, у траженој количини, у супротном, понуда 

ће бити оцењена као неприхватљива.  

Напомена: Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац 

препоручује  обилазак локације за  извођење радова за предметну јавну набавку. 
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Потпис одговорног лица понуђача 

 

_______________________ 

 

http://www.kikinda.org.rs/

