Повик за поднесување на понуди (ППП) - Купување
Име на проект: Проект за условени парични надоместоци (УПН Проект)
Извор на средства: Кредит бр: 7735 –МК

Број на договор: MK/CCT#2.4.7
Датум на објавување на повикот: 31.03.2018 година

Почитувани,
1.
Министерството за труд и социјална политика (МТСП) ве повикува да ја
доставите својата понуда за следните работи: Реновирање на канцеларии во 31
општина во Р. Македонија

2.
Со цел да ви помогнеме при подготовката на вашата понуда во прилог ви
доставуваме опис на проектот, цртежи, предмер, нацрт договор и обрасци за
поднесување на понуда.
Вашата понуда која треба да биде во дадениот формат треба да се приложи во затворен
плик, со ознака УПН Проект, реф.бр. MK/CCT#2.4.7 “Не отворај до 16.04.2018 година–
понуда за проект“, адресиран и доставен на следната адреса:
Министерство за труд и социјална политика
Даме Груев 14, 1000 Скопје
За: Елизабета Куновска, Менаџер на УПН проектот

3.

Понудите треба да се достават до Работодавачот не подоцна од: 16.04.2018 година.

4.
Мора да имате искуство како главен изведувач во рамките на најмалку една работа
слична по природа и комплексност на работите кои се наведени во овој Повик во текот
на последните три години и потребно е да обезбедите докази за финансиските ресурси
кои се потребни за успешно завршување на работите.
5.
Секој понудувач ќе достави само една понуда на Македонски јазик, било
поединечно или како партнер во заедничко вложување. Оние понуди кои не се во
согласност со овој услов ќе бидат одбиени. Партнерите во заедничко вложување ќе биде
заеднички и поединечно одговорни за извршувањето на договорот. Во случај на
заедничко вложување, водечкиот партнер треба да го поседува работното искуство кое е
наведено во точка 4 погоре. При утврдувањето на финансиската состојба, во предвид се
земаат финансиските средства на сите партнери во заедничкото вложување.
6.
При евалуацијата на понудите, Работодавачот ќе ја утврди цената на секоја понуда
на тој начин што ќе изврши прилагодување на цената доколку постојат следните
аритметички грешки:
1

(а) доколку има разлика помеѓу сумите изразени со бројки и со зборови, ќе
преовладуваат сумите напишани со зборови;
(б) доколку има разлика помеѓу единечната цена и вкупната сума добиена преку
помножување на единечната цена и количината, ќе преовладува дадената
единечна цена;
(в) доколку Понудувачот не ја прифати корекцијата на грешките, неговата Понуда
ќе биде одбиена.
7.
Понудата ќе биде валидна во период од четириесет и пет (45) дена односно до
31.05. 2018 година.
8.
Вашата понуда треба да биде на македонски јазик, да ги опфаќа сите работи и да
биде врз основа на единечната и вкупната цена наведена во предмерот за Договор со
фиксна единечна цена. Наведените цени во предмерот како и извршените исплати ќе
бидат во македонски денари. Во понудата треба да бидат вклучени сите такси, локални
даноци, царини и други давачки кои изведувачот треба да ги плати во согласност со
локалните закони.
9.
Работодавачот ќе го додели договорот на оној понудувач за чија што понуда е
утврдено дека е суштински соодветна на овој повик за поднесување на понуди и којшто
понудил најниска цена и е квалификуван за извршување на работите.
10.
Договорот ќе биде во согласност со одредбите и условите дадени во нацрт
Договорот.
11.

Дополнителни информации можете да добиете на следнава адреса:
Министерство за труд и социјална политика
За: Сања Андовска, менаџер за набавки на УПН проектот
Кочо Рацин 14/9, 1000 Скопје
Електронска e-mail адреса: sanja.andovska@mtsp.gov.mk

12.

Инспекции и ревизии

12.1 Изведувачот ќе ги следи сите инструкции на Работодавачот кои се во согласност со
законите кои се применуваат на местото каде што се наоѓа градежната локација.
12.2 Изведувачот, како и подизведувачите ќе и дозволат на Банката и/или лицата или
ревизорите назначени од страна на Банката да ги прегледаати/или извршат ревизија на
нивните сметки и записи и други документи поврзани со Договорот и поднесувањето на
Понудата за услуги и изведба на договорот. Изведувачите, подизведувачите и
консултнтите треба да го имаат во предвид членот 5 од договорот , согласно кој
непостапувањето во согласност со овој услов претставува забранета пракса која може да
резултира во поништување на договорот и/или санкционирање од страна на Банката
(утврдување на непогодност) според важечките одредби на Банката за санкционирање.
Со почит,
Јасмина Јовановска
Директор на УПН прект
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СЕГМЕНТ 1-ОПИС НА ПРОЕКТОТ

1.1 Општ oпис на проектот
Проектот предвидува реновирање и оспособување за работа на канцеларии за двајца
вработени во различни општини во Република Македонија. Во секоја од канцелариите е
предвидено да има по две работни места за двајца социјални работници, во кои ќе се
врши аплицирање за остварување на права од областа на социјалната и од детската
заштита. Канцелариите би биле посетувани секојдневно од целната група на граѓани,
така што движењето до и низ нив треба да се одвива без никакви градежни препреки.
Поради тоа во некои од канцелариите се предвидуваат промени во ходниците кои водат
до нив, надворешните пристапи, коридори или партерно уредување. Канцелариите
(најголемиот дел од нив каде што овозможуваат условите) треба да се оспособат да бидат
пристапни за лица со количка, па поради тоа се предвидуваат и градежни зафати за
овозможување на пристапност.
1.2 Цел на проектот
Цел на проектот е отварање на канцеларии во секоја општина во која граѓаните ќе
аплицираат за остварување на права од областа на социјалната и од детската заштита.
1.3 Техничко решение
Во прилог е техничко решение за секоја канцеларија поединечно која е наведена во
предмер-пресметката и во која има потреба од градежно - занаетчиски зафати.
1. ОПШТИНА БЕРОВО, адреса: Димитар Влахов бр.8 2330 Берово
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на постоечкиот дрвен прозорец
како и на влезната врата и нивна замена со нови, како и изнесување на затекнатиот мебел
и шут како подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот. Потребно е да се изврши проверка на исправноста
на електричната инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во
просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. По завршувањето
на градежните работи потребно е да се направи темелно чистење на просторот и
столаријата.
2. ОПШТИНА БОСИЛОВО - Дом на култура, Босилово бб
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот. По завршувањето на градежните работи потребно
е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
3. ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, адреса: 4. Јули бр. 1
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на постоечкиот теписон како и
на влезната врата, како и изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни
работи. По нивната демонтажа предвидено е да се постави нова влезна врата и под од
ламинат на соодветна подлога. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот, како и бојадисување на радијатор, цефки за парно
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и прозорци. Потребно е да се изврши проверка на исправноста на електричната
инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на
осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. По завршувањето на градежните работи
потребно е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
4. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО, адреса: Општина Василево село Василево ББ 2411
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на постоечките врати, како и
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. По нивната
демонтажа предвидено е да се постават нови влезна врата и внатрешна врата. Во
канцеларијата моментално нема никаков под, се предвидува под од ламинат на соодветна
подлога. Предвидена е поправка на пукнатини на ѕидовите, глетување во две раце,
молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот. Потребно е да се изврши
проверка на исправноста на електричната инсталација и штемање на каблите кои се
наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и
прекинувачот. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот и столаријата.
5. ОПШТИНА ВЕВЧАНИ, адреса Општина Вевчани бб, 6335 Вевчани
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на постоечкиот дрвен прозорец
и теписон на подот, како и изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни
работи. По нивната демонтажа предвидено е да се постават нов прозорец и под од
ламинат на соодветна подлога. Оштетениот дел од плафонот е потребно да се санира и
затвори со гипс картонски плочи. Предвидена е поправка на пукнатини на ѕидовите,
санирање на оштетени ѕидови со импрегнирање, глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот, како и бојадисување на радијаторот и цевките.
Потребно е да се изврши проверка на исправноста на електричната инсталација и
штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето,
приклучниците и прекинувачот. Во однос на ладењето и греењето се предвидува
поставување на ѕиден панел за греење и клима уред. По завршувањето на градежните
работи потребно е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
6. ОПШТИНА ВЕЛЕС, адреса Панко Брашнар бр.1 1400 Велес
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот. По завршувањето на градежните работи потребно
е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
7. ОПШТИНА ВИНИЦА, адреса ул. ''Маршал Тито'' бр.13, 2310 Виница
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на скршено стакло од излогот и
рекламно светлечко тело, оштетени елементи од излогот и електрични кабли, како и
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи.
Во канцеларијата не постои тоалет за вработени, се предвидува преградување на дел од
просторот со водоотпорен гипс картон, поставување на врата за влез во него,
поставување на потребни водоводни и канализациони инсталации како и санитарии и
поставување на керамички плочки на ѕидовите и подот. Предвидена е поправка на
пукнатини на ѕидовите, санирање на оштетени ѕидови со бандажирање, глетување во две
раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот. Во надворешниот дел се
предвидуваат мали корекции на фасадата. Потребно е да се изврши проверка на
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исправноста на електричната инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно
во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. Во однос на
ладењето и греењето се предвидува поставување на клима уред и ѕиден регистер за во
тоалет. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот, излогот и столаријата.
8. ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ, адреса Маршал Тито бб (с. Врапчиште)
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот, фарбање на вратата со мрсна боја. Потребно е да
се замени постоечкото електрично осветлување. По завршувањето на градежните работи
потребно е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
9. ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, адреса Ул.„Димитар Влахов“ 4
1480 Гевгелија
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на ѕидни и подни облоги,
теписон, санитарна опрема и прозорец од тоалет, две врати како и изнесување на
затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи.
Во тоалетот се предвидува изведба на бетонска кошулица на подот, поставување на
керамички плочки на подот и ѕидовите и замена на постоечката санитарија, како и нови
врати и прозорец.
Во канцеларијата е предвидено обложување на ѕидовите со гипс картонски облоги и
изработка на спуштен плафон, глетување во две раце, молерисување и бојадисување на
ѕидовите и плафонот. Постоечките прозорец и врати се заменуваат со нови. Се
предвидува под од ламинат на соодветна подлога. Потребно е да се изврши проверка на
исправноста на електричната инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно
во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. Во однос на
ладењето и греењето се предвидува поставување на клима уред и ѕиден регистер за во
тоалет. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот, тоалетот и столаријата.
10. ОПШТИНА ГРАДСКО, адреса Александар Македонски 70-а (Маршал Тито), Градско
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот. По завршувањето на градежните работи потребно
е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
11. ОПШТИНА ДЕБАР, адреса ул. ''8 Сепември'' бр.72, 1250 Дебар
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот. По завршувањето на градежните работи потребно
е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.

12. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО, адреса Методи Митевски Брицо'' бр. 40 Делчево
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Во оваа канцеларија е предвидена демонтажа на постоечки дрвени прозорци и дрвена
врата, изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот како и
поставување на нов алуминиумски прозорец и нова влезна врата. Потребно е да се
изврши проверка на исправноста на електричната инсталација и штемање на каблите кои
се наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и
прекинувачот. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот и столаријата.
13. ОПШТИНА ДОЈРАН, адреса улица "Маршал Тито" б.б. 1487 Дојран
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на постоечка влезна врата, како
и изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. По нивната
демонтажа предвидено е да се постави нова влезна врата. Во канцеларијата, се
предвидува под од ламинат на веќе постоечките керамички плочки на соодветна подлога.
Предвидена е поправка на пукнатини на ѕидовите од оштетувањата од влага (во остава),
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот и на
столаријата (дрвени врата и прозорци). Потребно е да се изврши проверка на исправноста
на електричната инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во
просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. Во однос на
ладењето и греењето се предвидува поставување на ѕидни електрични панели. Пред
влезот на канцеларијата е предвидено поставување на монтажна пристапна рампа за лица
во количка. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот и столаријата.
14. ОПШТИНА ЗРНОВЦИ, ул. ''Илинденска'' бр.1, 2305 Зрновци
Во оваа канцеларија е предвидена демонтажа на постоечкиот под од ламинат, како и
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
китирање, поправка, глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и
плафонот. Се предвидува под од ламинат на соодветна подлога. Потребно е да се изврши
проверка на исправноста на електричната инсталација и штемање на каблите кои се
наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и
прекинувачот. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот и столаријата.
15. ОПШТИНА ИЛИНДЕН, адреса улица 9 бб 1041 Илинден
Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на рекламна табла, плочка и
неонка од надворешниот излог, електрични кабли, како и изнесување на затекнатиот
мебел и шут како подготвителни работи. Потребно е да се затвори простор од излогот со
гипс картонски плочи. Предвидено е китирање, поправка, глетување во две раце,
молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот, како и поправка на надворешната
фасада. Се предвидува под од ламинат на соодветна подлога. Потребно е да се изврши
проверка на исправноста на електричната инсталација и штемање на каблите кои се
наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и
прекинувачот. Во однос на ладењето и греењето се предвидува поставување на клима
уред. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно чистење
на просторот и столаријата.
16. ОПШТИНА КОЧАНИ, адреса ул. „Раде Кратовче“ бр.1
2300 Кочани
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Во оваа канцеларија потребно е да се изврши демонтажа на подни керамички плочки,
врати и прозорци, чучавец и казанче, како и изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи.
Предвидено е бетонирање на бетонска подлога за чучавец. Се предвидува под од
керамички плочки на соодветна подлога, како и нови врати и прозорец и санитарија во
тоалетот. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и бојадисување на
ѕидовите и плафонот. Потребно е да се изврши проверка на исправноста на електричната
инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на
осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. Во однос на ладењето и греењето се
предвидува поставување на ѕиден панел за греење и клима уред. Пред влезот на
канцеларијата е предвидено поставување на монтажни пристапни рампи за лица во
количка. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот и столаријата.

17. ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА, адреса ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175
Во оваа канцеларија е предвидена демонтажа на постоечкиот под од ламинат, како и
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
китирање, поправка, глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и
плафонот, како и бојадисување на радијатор, цевки, врата и корниза. Се предвидува под
од ламинат на соодветна подлога, како и замена на оштетено крило од врата. Потребно е
да се изврши проверка на исправноста на електричната инсталација и штемање на
каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците
и прекинувачот. Во надворешниот дел (влезниот простор пред објектот во кој се наоѓа
канцеларијата) се предвидува добетонирање на постоечка пристапна рампа, поправка на
фасада и керамички плочки на скалници. По завршувањето на градежните работи
потребно е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
18. ОПШТИНА КРУШЕВО, адреса ул. ''Илинденска'' ББ, 7550 Крушево
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут, лајсни и
нефункционални кабли како подготвителни работи. Предвидено е китирање, поправка,
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот и
бојадисување на прозорец. Се предвидува стругање и лакирање на постоечкиот паркет.
По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно чистење на
просторот и столаријата.
19. ОПШТИНА КУМАНОВО, адреса ул. ''11 Октомври'' ББ, 1300 Куманово
Во оваа канцеларија е предвидено демонтирање на постоечките врата и прозорци
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот. Се
предвидува под од ламинат над постоечки под на соодветна подлога, како и поставување
на нови врати и прозорци. По завршувањето на градежните работи потребно е да се
направи темелно чистење на просторот и столаријата.
20. ОПШТИНА НОВАЦИ, адреса Општина Новаци 7211 Новаци
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
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бојадисување на ѕидовите и плафонот. Се предвидува под од ламинат над постоечки под
на соодветна подлога. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи
темелно чистење на просторот и столаријата.
21. ОПШТИНА РАДОВИШ, адреса ул. ''22 Октомври'' ББ, 2420 Радовиш
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Се предвидува преградување на канцеларијата со гипс картонски
табли и отварање на дополнителна врата за комуникација со ходникот. Предвидено е
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот. По
завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно чистење на
просторот и столаријата.
22. ОПШТИНА РЕСЕН, адреса Општина Ресен Плоштад Цар Самоил бр.20
Во оваа канцеларија е предвидена демонтажа на постоечкиот под, како и изнесување на
затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Се предвидува под од ламинат над
постоечка бетонска кошулка со нејзина корекција на соодветна подлога. Предвидено е
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот и боење на
радијатори и цевки. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи
темелно чистење на просторот и столаријата.
23. ОПШТИНА РОСОМАН, адреса ул. Пролетерска 1а 1422 Росоман, Македонија
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Се предвидува под од ламинат над постоечки под на соодветна
подлога. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите
и плафонот. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи темелно
чистење на просторот и столаријата.
24. ОПШТИНА СТРУМИЦА, адреса ул. ''Боро Џони'' бр.10, 2400 Струмица
Во оваа канцеларија е предвидена демонтажа на постоечкиот теписон, како и изнесување
на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е китирање,
поправка, глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот
и шмирглање на врати и прозорци и нивно бојадисување. Постоечкиот паркет е потребно
да се иструга, корегира и лакира. Во тоалетот е предвидена целосна замена на плочки,
водовона и канализациона инсталација, санитарии, прозорец и врата. Потребно е да се
изврши проверка на исправноста на електричната инсталација и штемање на каблите кои
се наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците и
прекинувачот. Во однос на ладењето и греењето се предвидува поставување на ѕиден
панел за греење и клима уред. По завршувањето на градежните работи потребно е да се
направи темелно чистење на просторот и столаријата.
25. ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ, адреса улица 1 ББ административна зграда, 1052
Студеничани
Во оваа канцеларија е предвидено отворање на отвор во ѕид од тула за шалтер, како и
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
китирање, поправка, глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и
плафонот, поправка и санирање околу отворот за шалтер и поставување на лизгачки
прозорец за шалтер. Потребно е да се изврши проверка на исправноста на електричната
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инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на
осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. Во однос на ладењето и греењето се
предвидува поставување на ѕиден панел за греење и клима уред. По завршувањето на
градежните работи потребно е да се направи темелно чистење на просторот и
столаријата.
26. ОПШТИНА ШТИП, адреса ул. Васил Главинов 4Б
2000 Штип
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Предвидено е глетување во две раце, молерисување и
бојадисување на ѕидовите и плафонот. По завршувањето на градежните работи потребно
е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
27. ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, адреса ул.''Никола Островски'' бр.1, нас. Даме Груев,
1060 Ѓорче Петров
Во оваа канцеларија е предвидено демонтирање на постоечкиот под и влезна врата,
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот и
прозорците. Се предвидува под од ламинат на соодветна подлога, како и нова влезна
врата. Потребно е да се изврши проверка на исправноста на електричната инсталација и
штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето,
приклучниците и прекинувачот. Во однос на греењето се предвидува поставување на
ѕиден панел за греење. Пред влезот на канцеларијата е предвидено поставување на
монтажна пристапна рампа за лица во количка. По завршувањето на градежните работи
потребно е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
28. ОПШТИНА КАРПОШ, адреса улица ''Фјодор Достоевски'' бр. 2, населба Влае 1, 1000
Скопје
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Пред влезот на канцеларијата е предвидено поставување на
монтажна пристапна рампа за лица во количка. По завршувањето на градежните работи
потребно е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
29. ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА, адреса ул. Петар Дељан 17
Во оваа канцеларија е предвидено демонтирање на постоечкиот под и влезна врата,
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот,
прозорците и шалтерот. Се предвидува под од ламинат на соодветна подлога, како и нова
влезна врата. Потребно е да се изврши проверка на исправноста на електричната
инсталација и штемање на каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на
осветлувањето, приклучниците и прекинувачот. По завршувањето на градежните работи
потребно е да се направи темелно чистење на просторот и столаријата.
30. ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД, адреса ул. "7-ми Септември", бр.4, 6500
Македонски Брод
Во оваа канцеларија е предвидено демонтирање на постоечкиот под и влезна врата,
изнесување на затекнатиот мебел и шут како подготвителни работи. Предвидено е
9

глетување во две раце, молерисување и бојадисување на ѕидовите и плафонот и вратата.
Се предвидува под од ламинат на соодветна подлога, како и нова влезна врата. Потребно
е да се изврши проверка на исправноста на електричната инсталација и штемање на
каблите кои се наоѓаат слободно во просторот, замена на осветлувањето, приклучниците
и прекинувачот. По завршувањето на градежните работи потребно е да се направи
темелно чистење на просторот и столаријата.
31. ОПШТИНА ДЕБАРЦА - КАНЦЕЛАРИЈА ВО СЕЛО МЕШЕИШТА
Во оваа канцеларија е предвидено изнесување на затекнатиот мебел и шут како
подготвителни работи. Се предвидува монтирање на клима уред. По завршувањето на
градежните работи потребно е да се направи темелно чистење на просторот и
столаријата.

1

СЕГМЕНТ 2- ЦРТЕЖИ
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СЕГМЕНТ 3- ПРЕДМЕР

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА РЕНОВИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИИ ВО ОПШТИНИ ВО Р.
МАКЕДОНИЈА
1. ОПШТИНА БЕРОВО, адреса: Димитар Влахов бр.8 2330 Берово
реден под
број број

позиција на работа

мерка количина цена ед

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Демонтажа и изнесување на затекнат мебел и
1 шут во постоечка канцеларија и складирање на паушал
однапред определено место
1

1

Демонтажа и изнесување до определено место
3 за складирање на постоечки прозорец
парче

1

Демонтажа и изнесување до определено место
4 за складирање на постоечка влезна врата
парче

1

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ

1
2

Глетување, молерисување и фарбање на
ѕидови и плафон

ѕидови
плафон
Фарбање на бакарни цевки за парно со бела
2 мрсна боја
СТОЛАРСКИ РАБОТИ

m²
m²

45
17

m'

12

вкупна

3

Изработка, транспорт и монтажа на трокрилен
прозор со две крила што се отвораат по
вертикална и хоризонтална осовина, едно само
по вертикална од PVC профили со длабочина
на вградување 70mm со 5 воздушни комори на
крило и рам со топлинска изолација
Uf=1,3W/m2K, со звучна заштита (VDI 2719)
Do 4, појачани со цинкован челик 35/28/35mm.
1 и дебелина d=1,5mm. термопан застаклени до парче
обично стакло d=4+16+4mm, - flot со звучна
изолација 46 d.b.i коефициент на
топлопроводливост K=2,7W/(m2.k). со оков и
атест. Димензии: висина/широчина
1.98мх1.34м. Бела боја. Комплет со крпење на
ѕидовите околу ивиците
Набавка, транспорт и монтажа на еднокрилна
влезна врата од полн дрвен масив, од
фурнирани панели со фурнир од орев. Фарбана
со полиуретанска боја за дрво. Касата Д=40см
е од полно чамово дрво со перваз. Финална
обработка со бајц орев со свиленкаст сјај за
2 заштита и полиуретански водоотпорен лак по парче
избор на инвеститор. Во цената влегуваат
спојници, брава, рачки, клуч и шилдови од
ковано железо и се потребно. Димензии 96cm x
186cm. Да се земат мерки на лице место.
Комплет со крпење на ѕидовите околу ивиците

1

1

ВКУПНО

*напомена: сите димензии да се земат на лице место
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ РАБОТИ

4

Демонтажа на постоечки светлечки плафонски
1 тела
паушал

1

Набавка и инсталирање на приклучница
2 модуларна 2М “шуко“, монофазна, на ѕид,
16A, 250V

парче

6

Набавка, транспорт и монтажа на обичен
3 електричен прекинувач на ѕид, 10А, 250V

парче

1

Набавка, транспорт и монтажа на LED
4 надградна плафонска светилка

парче

2

m'

6

Набавка, транспорт и монтажа на PVC лајсни
5 за канал за интернет инсталациони кабли

Набавка и поставување на компјутерска двојна
6 модуларна приклучница 2M,RJ45, во ѕид
парче

2

Проверка и испитување на електрични
7 инсталации и штемање на кабли

5

паушал

ОСТАНАТИ РАБОТИ
Расчистување на просторот после градежните
1 работи и чистење на подови, прозорци и врати паушал
со средства и опрема за чистење

1

1
ВКУПНО

2. ОПШТИНА БОСИЛОВО - Дом на култура, Босилово бб
реден под
број број

1

2

3

позиција на работа

мерка количина цена ед

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Демонтажа и изнесување на затекнат мебел и
1 шут во постоечка канцеларија и складирање на паушал
однапред определено место
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ
Фарбање на ѕидови и плафон
1
ѕидови m²
плафон m²
ОСТАНАТИ РАБОТИ
Расчистување на просторот после градежните
работи
и чистење на подови, прозорци и врати паушал
1
со средства и опрема за чистење

вкупна

1

50
20

1
ВКУПНО

3. ОПШТИНА ВАЛАНДОВО, адреса: 4. Јули бр. 1
реден под
број број

1

позиција на работа

мерка количина цена ед

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Демонтажа и изнесување на затекнат мебел и
1 шут во постоечка канцеларија и складирање на паушал
однапред определено место
2

Демонтажа и изнесување на постоечки
теписон

паушал

1
1

ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
МОЛЕРОФАРБАРСКИ РАБОТИ

2

1

Глетување во две раце, молерисување и
фарбање на ѕидови и плафон
ѕидови
плафон

m²
m²

49
17

вкупна

