
Број ОПИС Јед.мере
Количи

на

Јединична 

цена без ПДВ-
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Укупна цена 
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Укупна цена са 

ПДВ-ом (РСД)

МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

А. Демонтажни радови

Демонтажа постојећих челичних цеви 

изплпваних минералнпм вунпм у 

алуминијумскпм лиму и ппстпјећих 

цевних пслпнаца у 6 тпплптних 

ппдстаница, са пдлагаоем на градилиште 
димензија цеви DN15-DN25. Обрачун пп m 156

2

Демонтажа постојеће опреме са 

припадајућим елементима у шест 

тпплптних ппдстаници, са пдлагаоем на 

местп кпје пдреди инвеститпр  штп 

паушалнп

Демонтажа постојеће опреме са 

припадајућим елементима у тппптнпј 

ппдстаници, са пдлагаоем на местп кпје 

пдреди инвеститпр и чуваое у зпни 
прплазни регулаципни вентил са кпм. 6

мерилп тпплпте са припадајућим 

сензприма температуре DN25 и 
кпм. 6

трансмитер притиска са цевним 

прикључкпм и манпметарскпм славинпм
кпм. 12

дппуна секундарне инсталације из 

ппвратнпг впда примарнпг тпплпвпда
кпм. 6

Б. Монтажни радови

Исппрука и мпнтажа црних бешавних 

цеви за израду примарнпг дела тпплптне 

ппдстанице, пдзрачних и пдмуљних 

Ø60,3x2,9 m 120

 Ø21,3x2 m 36

Радпви на завариваоу, заптивни 

материјал, фитинг (лукпви, редукције),  

чврсте тачке и клизни пслпнци.

20% пд вреднпсти претхпдне ппзиције

Исппрука и мпнтажа цевних прпширеоа 

за мпнтажу манпметра, термпметра, 

сензпра мерила тпплпте, l=300mm, 

Ø88,9x3,2 m 7,2

Чишћеое и минизираое цеви са два 

премаза пснпвнпм бпјпм птппрнпм дп 

130(0C). Заштићују се сппјна места накпн 

Ø88,9x3,2 m 7,2

Ø60,3x2,9 m 120

 Ø21,3x2 m 36

Исппрука и мпнтажа равних заппрних 

вентила са елементима прирубничкпг 

сппја (кпнтраприрубнице, дихтунзи пд 

NO15 NP16 кпм 30

NO50 NP16 кпм 12

Исппрука и мпнтажа хватача нечистпће са 

елементима прирубничкпг сппја 

(кпнтраприрубнице, дихтунзи пд 

NO50 NP16 кпм 6
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ПРЕДМЕР РАДПВА - Реконструкција ПРИМАРНПГ ДЕЛА ТППЛПТНЕ ППДСТАНИЦЕ

М.П.КАМЕОАР 10, 11, 12, 13, 14, 15
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Број ОПИС Јед.мере
Количи
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Јединична 
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(РСД)

Јединична 

цена са ПДВ-

ом(РСД)

Укупна цена са 

ПДВ-ом (РСД)

Исппрука и мпнтажа ручнпг регулаципнпг 

вентила са елементима прирубничкпг 

сппја (кпнтраприрубнице, дихтунзи пд 

NO50 NP16 кпм 6

Исппрука и мпнтажа неппвратнпг вентила 

са елементима прирубничкпг сппја 

(кпнтраприрубнице, дихтунзи пд 

NO50 NP16 кпм 6

9
Исппрука и мпнтажа манпметра за ппсег 

мереоа 0-16bar, пречника ф80mm, 
кпм 12

10

Исппрука и мпнтажа термпметра у 

заштитнпм металнпм кућишту пречника 

ф80mm , за ппсег мереоа 0-1200C

кпм 12

11

Испитиваое цеви и арматуре на хладан 

впдени притисак пд 12 (bar) у трајаоу 1h 

и раднпм притиску 8 (bar) у трајаоу 24h, 

паушалнп 1

12 Испираое цевпвпда паушалнп 1

13
Tермичка изплација цевпвпда 

армафлекспм или сличним, дебљина 
m2 30

Укупно ПДВ:

Укупно са ПДВ-ом:

Наппмена: Арматуру и ппрему у свему уградити према шеми тпплптне ппдстанице ЈКП ''Тпплификација'' Сремска Митрпвица у 

прилпгу.

А. Демонтажни радови 

Б. Монтажни радови

УКУПНО без ПДВ-а:

Укупно Б:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
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8


