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алуминијумском летвом, без набијања.
Набавка и довоз материјала и постављање сивих
пресованих бетонских плоча дебљине 8цм на
подлогу у предвиђеном слогу, са фугама ширине
према упутству произвођача. Фуге попунити
кварцним песком, површину очистити и набити
вибро плочом. Након тога фуге поново
попунити кварцним песком, очистити и опрати.
m2
736,00
Израда касете од армираног бетона око постојећих стабала (2ком) вел.
200x200x80цм у двостраној глаткој оплати, дебљине зида 10цм, арматурна
мрежа Ø6/15цм.
бетон
m3
1,30
оплата
m2
28,00
арматурна мрежа Ø6/15цм
m2
12,00
Израда четири нова ниска улазна степеништа (са по 3 степеника) од
армираног бетона, арматурна мрежа Ø6/15цм.
бетон
m2
18,00
оплата
m2
18,00
арматурна мрежа Ø6/15цм
m2
12,00
ископ земље са одвозом
m2
1,50
Израда продужетка атмосферске канализационе
цеви Ø160мм. Укључује се и демонтажа одводне
решетке, ископ рова у дубини од 30цм и дужини
од 10м, набавка и повезивање ПВЦ цеви у
дужини од 10м, поновна монтажа одводне
решетке 40x40цм у бетонски плашт. Цев
поставити у нагибу од 2%, комплет са свим
потребним фазонским комадима, упаковати
песком и насути песак и туцаник до врха платоа.
Уклучена и набавка и монтажа бетонске цеви
Ø60цм дужине 1м на бетонски плашт испод
одводне решетке.
кпл
1,00
Довоз хумуса са позајмишта, насипање и
поравнавање у касетама око стабала.
m3
1,50
Издизање постојећих шахт поклопаца
постављањем кружног прстена од челичног
плоштег гвожђа висине до 10цм. Поклопце
поставити тачно у нивоу бетонских плоча.
кпл
2,00
Поправка улеглих делова (до 5% површине)
44,00
асфалтног застора спортског терена. На улеглим
деловима разбити и уклонити постојећи асфалт у
дебљини од око 10 cm, разбити у уклонити
подложни бетон у дебљини од око 10 cm, са
утоваром и одвозом шута на депонију. Допунити
подлогу туцаником
0-31mm у дебљини просечно 15cm, набити
вибро плочом, на кото -6 cm од горње површине
платоа. Овако припремљене површине попунити
асфалтбетоном у дебљини од 6 cm, заравнити са
уредном
m2
10а
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спојницом са постојећим асфалтом.
Набавка и пресвлачење спортског терена
тартаном ливеним на лицу места. Материјал
POLYTAN WS у црвеној боји (или одговарајући) у
дебљини од 13мм (10мм основни и 3мм
завршни). Начин постављања прилагодити
постојећој подлози, у свему према упутству
произвођача. Укључено исцртавање линија
спортских терена. Обрачун по м2 завршене
подлоге са исцртаним теренима.

m2

880,00

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте
у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима
и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове
и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и
уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини,
Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом
којим се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што
је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрповоде се преко стручног
надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли
су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном
спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење
радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног
надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да
обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о
примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који
се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге
околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских
и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене
области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код
Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по
спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и
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