ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ РАДОВА И ОПРЕМЕ

СИСТЕМВИДЕО НАДЗОРА
ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:
Набавка,
транспорт
и
складиштење
на
градилишту материјала, прибора и опреме, како је
дато у појединим позицијама.
Испорука свог материјала наведеног у појединим
позицијама и свог ситног неспецифицираног
материјала, потребног за квалитетну и комплетну
израду инсталације.
Уграђивање и повезивање у свему како је
наведено у појединим позицијама у складу са
важећим прописима и правилима за квалитетну
израду
Испитивање и пуштање у исправан рад већ
завршене инсталације.
Довођење у исправно стање свих евентуално
оштећених места на већ изведеним радовима.
Сав употребљени материјал мора одговарати
важећим
српским
стандардима
и
бити
првокласног квалитета.
Сви радови морају бити изведени стручном
радном снагом и у потпуности према важећим
српским прописима за предметне врсте радова.
У цену се урачунава поред вредности свег
потребног материјала и потребне радне снаге и
сви порези на рад и материјал.
Цена обухвата и израду евентуално потребне
радионичке документације.
Обрачун је дат по јединици мере комплетно
урађене позиције.
Завршне
радове
и
предаја
инсталације
инвеститору.
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Р.бр.

Опис позиције

Једин. Количина

Јединич.

Укупно у дин.

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА
1 Набавка, испорука, полагање и повезивање
инсталационих каблова PP00-Y 3x1.5mm2 за
напајање кућишта камера. Kaбл се полаже од
најближег разводног ормана до камере.

м

247

Набавка, испорука, полагање и повезивање
инсталационих F/UTP PE, cat.5e каблова за
спoљно полагање. Кабл се полаже кроз претходно
2 положене заштитне цеви или кабловску
канализацију од најближе мрежне концентрације
до камере.

м

605

м

24

пауш.

1

пауш.

1

м

212

м

247

м3

16.96

м3

33.92

м

212

ком

3

Набавка, испорука, полагање и повезивање
инсталационих каблова PP00-Y 3x1.5mm2 за
напајање
PTZ камера. Kaбл се полаже од
3
прикључне плоче у стубу спољног осветљења до
трансформатора:
4 Ситан неспецификован материјал (типле,
шрафови, везице...) и остали трошкови.
5 Израда пројекта изведеног стања, испорука
инвеститору штампане верзије у 2 примерка + 1
примерак на CD-у.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

6 Ручни ископ рова димензија 80х40cm (са
чишћењем и планирањем рова), за постављање
цеви за израду ТТ канализације капацитета 2х
ПЕ цев 50mm, са израдом постељице од слоја
ситног песка дебљине 10cm.
7 Набавка, испорука и полагање ПЕ цеви за израду
кабловске канализације у већ припремљеном
рову:
50mm
8 Ручно затрпавање рова песком.
9 Ручно затрпавање рова материјалом из ископа у
слојевима.
10 Набавка и постављање пластичне траке за
упозорење на присутност кабла у земљи
11 Контролни ручни ископ, тзв. "шлицовање", ширине
0,4м, дужине 2м, дубине до 1м, ради тачног
утврђивања положаја инсталација.
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12 Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута
на депонију у кругу од 10км, а коју одреди
пауша
Инвеститор.
л
13 Израда геодетског снимка трасе положених
каблова. Обрачун по метру дужном

м

1

212

УКУПНО СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА без ПДВ-а:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
1

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА
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