
Спецификација  на активности 

 

ЗАМЕНА НА ПОДНИ ОБЛОГИ ВО ОБЈЕКТИ СО ВКУПНА ПОВРШИНА ОД 460 м² 

Спецификација на активноста 

 

1. Демонтажа на водоводна инсталација во санитарни чворови 

 Вкупен број (8 санитарни чворови)  

 Демонтажа на писоари, количина-според потреба 

 Демонтажа на  WC школки, количина 40 

 

2. Рушење на подот до бетонска плоча и одвоз на материјалот (шут)-460 м² 

 

3. Набавка и монтажа на топ сифон во тоалети, количина 8 

4. Поставување на кошулица (иберцуг) со стиропор изолација-460 м² 

5. Поправка и монтажа на сите делови од неисправната водоводна инсталација 

 (доколку има такви) , замена на делови 

 Монтажа на писоари-по потреба 

 Монтажа на wc школка, количина 40 

6. Набавка и монтажа на подни плочки и поставување на цокла 

7. Цената за набавка на подните плочки не смее да надмине 12 евра за 1  м² 

За  набавената опрема (подните плочки) треба да се приложи спецификација  

Понудата треба да биде дадена како цена  со посебно издвоено : 

 Цена за демонтажа  , поправка и монтажа на писораи (цена по парче) 

 Цена за демонтажа , поправка и монтажа  на WC школка (цена по пар че) 

 Цена за рушење на подот во сите објекти и одвоз на шут (паушална цена за 

целата работа) 

 Цена за набавка и монтажа на топ сифон (цена по парче) 



 Цена за кошулица (цена по метар квадратен) 

 Цена за набавка и монтажа на подни плочки (цена по метар квадратен) 

 Цена за монтажа на цокла, (цена за должен метар) 

 Сите цени треба да се дадени со вклучен ДДВ 

 

ФАРБАЊЕ НА ФАСАДА НА ОБЈЕКТИ 

Општи информации за објектите 

 Вкупна површина на фасади 3600 м² 

 Висина на објектите 12 метри 

 Број на објекти 4 

Спецификација на активностите 

1. Монтажа на скеле 

2. Набавка на боја, фасадна боја  ( Putz  Plast – Германија или SWISS Method – 

Швајцарија) со минимална фабричка гаранција од 10 години. 

3. Фарбање на објектите 

4. Евентуална поправка на оштетена фасада ( доколку  е потребно) 

Цената треба да е дадена по метар квадратен, со вклучен ДДВ и со сите 

активности (скеле , работна рака и набавка на боја) 

 

 

НАПОМЕНА: 

Поради карактерот на подолу дефинираните оперативни барања  , препорачливо е  

сите заинтересирани компании да дојдат на лице место и да ја согледаат  

состојбата  во врска со бараните активности , за да имаат подобра слика со 

намера да можат да подготват квалитетни понуди. 


