Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Измена конкурсне документације за јавну набавку конзерваторско
рестаураторских радова на санацији зидова северне грађевине (просторије
С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани, ЈН бр. 2-оп
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12 и 14/15), због учињенe техничкe грешакe, мења се конкурсна
документација за јавну набавку конзерваторско рестаураторских радова на
санацији зидова северне грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу
манастира Сопоћани, ЈН бр. 2-оп, тако што се у оквиру КОНЗЕРВАТОРСКО
РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА, после зидарских радова, на страни бр. 26/40
додаје следећа позиција:
„Тесарски радови
1. Демонтирати постојећу економску капију са
североисточне стране комлекса и израдити нову
двокрилну капију - ширина крила 2 х1.40 м, висина
1,60 м од дрвене грађе прве категорије са
наношењем заштитних премаза. Тачне димензије
проверити и узети на лицу места.
У цену улази рад, материјал и алат.
Обрачун по комаду
ком

1 ком x __________ = __________ дин“

Предмер конзерваторско рестаураторских радова на санацији зидова северне
грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани, сада
изгледа овако:
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.Уклањање постојеће вегетације.
Обрачун паушално.
паушално

Б. КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Зидарски радови
1. Делимично разиђивање растрешених делова лица
зидова са унутрашње стране оградног зида у

__________ дин

просторијама С5, С6, С7 и делу трасе североисточног
сектора. На партијама на којима су присутна велика
оштећења, демонтирати лица оградног зида са
унутрашње стране, зидана полупритесаним каменом и
испуном од трпанца. Сав употребљив материјал очистити
од малтера и сложити за поновну уградњу, а шут
утоварити у камион и одвести на депонију. У цену је
урачунато испирање спојница водом под високим
притиском као и прање камена за поновну уградњу. У цену
улази рад, материјал, алат и одговарајућа монтажна
скела.
Обрачун по м2 за лица
м2

18 m2 x __________ = __________ дин

2. Презиђивање обрушених и оштећених унутрашњих
лица оградног зида у просторијама. На северној страни
манастирског комплекса у просторијама С5,С6,С7 извршити
презиђивање лица зидова са унутрашње стране оградног зида.
Камен за зидање мора бити једар, а видне површине и ивице
притесане. Слог камена мора пратити постојећи изведени слог,
опонашајући стару технику зидања, која је примењена и на
обновљеним деловима бедема. Камен пре уградње квасити
водом. Сав недостајући камен набавити из локалног
каменолома и обезбедити транспорт до манастира. Ширина
лица зида је до 30 цм, а висина зидања до 3.5м. Зидање
вршити кречно-продужним малтером. Водити рачуна о

правилности извођења везе облоге са постојећим језгром
као и о спојницама ради каснијег фуговања. По завршеном
зидању очистити камен и спојнице. У цену улази рад, набавка и
обрада камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.
Обрачун се врши по м2 стварно разиданог лица зида.

Обрачун по м2
м2

32 m2 x __________ = __________ дин

.
3. Попуњавање језгра зида - оградног зида са два лица
паралелно са зидањем унутрашњег лица зида. Испуну
радити истовремено са унутрашњим лицем у
хоризонталним слојевима, дебљине до 30 цм,
попуњавајући га трпанцем са заливањем крчно-продужним
малтером. Водити рачуна о правилности извођења везе
облоге са постојећим језгром. У цену улази рад, набавка и
обрада камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.
Обрачун се врши по m3 стварно попуњеног језгра зида

m3

9 m3 x __________ = __________ дин

4. Презиђивање обрушених партија спољашњих и
преградних
зидова
новим
каменом
код
просторија С5, С6, С7. На северној страни манастирског
комплекса у просторијама С5,С6,С7 извршити презиђивање
обрушених партија спољашњих и преградних зидова. Технику

зидања оба лица зидова ускладити са техником
оригиналног зидања. Испуну радити истовремено са
лицима у хоризонталним слојевима, дебљине до 30 цм,
трпанцем са заливањем кречно-продужним малтером.
Водити рачуна о правилности извођења везе облоге са
постојећим језгром као и о спојницама ради каснијег
фуговања. Набавити истоветан камен за зидање
недостајућих партија. У цену улази рад, набавка и обрада
камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.

Обрачун по m3.
m3

7 m3 x __________ = __________ дин

5. Блоковање унутрашњег лица оградног зида,
преградних и спољашњих зидова у просторијама
С5,С6, С7, притесаним каменом који по врсти боји и
облику одговара камену у постојећем лицу. Технику
зидања-блоковања у свему прилагодити постојећој
техници. Пре почетка блоковања оштемовати оштећене
делове, подлогу опрати водом под притиском, а затим
натопити цементним млеком до потпуног засићења.
Набавити истоветан камен за блоковање. У цену улази рад,
набавка и обрада камена, материјал, алат и одговарајућа
монтажна скела.

проценат блоковања до 10%
m3

5 m3 x __________ = __________ дин

6. Обрада круне оградног зида. Круне зида обрадити
тако да се вода слива споља. Спојнице одмах обрадити, а
када се просуше очистити клафном и метлицом.
Употребити водонепропусни малтер. У цену улази рад,
набавка и обрада камена, материјал, алат и одговарајућа
монтажна скела.

Обрачун по m2
m2

65 m2 x __________ = __________ дин

7. Фуговање лица унутрашње стране северних
грађевина - просторија С5, С6, С7, спољашњих и
преградних зидова и постојећег зида на делу трасе
североисточног сектора. (малтером 1: 1/2 : 4 - цемент
са додатком белог цемента: креч: песак) Извршити
прање лица зидова млазом воде под високим притиском.
У зонама где је везивни материјал испран потребно је
извршити поновно фуговање. Испране и опране спојнице
завршно обрадити фуговањем. Малтер не сме бити
редак да не би дошло до цурења и прљања камена. При
дерсовању чим малтер почине да везује спојнице
очистити грубом четкама да би се постигла одговарајућа
фактура. По завршетку фуговања лице зида очистити.
Пре почетка радова извођач је у обавези да направи
више пробних узорака уз надзор и одабир архитекте
конзерватора.
У цену улази рад, материјал, алат и одговарајућа
монтажна скела.
Обрачун по m2 фуговања са предходним чишћењем
спојница.
m2
82 m2 x __________ = __________ дин
Тесарски радови
1. Демонтирати постојећу економску капију са
североисточне стране комлекса и израдити нову
двокрилну капију - ширина крила 2 х1.40 м, висина 1,60 м
од дрвене грађе прве категорије са наношењем
заштитних премаза. Тачне димензије проверити и узети
на лицу места.
У цену улази рад, материјал и алат.
Обрачун по комаду
ком

1 ком x __________ = __________ дин

Б. КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Укупно ____________ без ПДВ-а
____________ са ПДВ-ом

Ова измена је саставни део конкурсне документације за јавну набавку
конзерваторско рестаураторских радова а санацији зидова северне
грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани, ЈН
бр. 2-оп

