УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ И ШЕТАЛИШТА УЗ ОБАЛУ ИБРА КРОЗ КРАЉЕВО (ГРАДСКА ЗОНА)

Јед. Количи
мере
на

р.б.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

1

Израда ''загата'' у речном кориту ради приступа острву шљунка (наноса),
изнад истог до коте која не угрожава протицајни профил и делимично
пребацивање ''матице'' више ка десној обали речног корита. Ископани
материјал транспортовати уз оштећену леву обалу и истовремено
формирати благу косину у дужини од краја пешачке стазе до олажног
бара .Обрачун по м3 изведених радова комплет.
м3

850.00

2

Набавка, транспорт разастирање дуж плаже, преко насутог
тампонског шљунка, фракцијске мешавине 1 и 2 фракције са
финим ручним планирањем (грабиљање). Обрачун по м3 уграђеног
материјала.

м3

120.00

3

Комбиновано машинско-ручно чишћење ураслог корова са
постојећег терена (плаже), са утоваром у возила и одвозом на
депонију. Обрачун по м2 очишћеног терена.

м2

250.00

4

Израда каменог зидића на форланду уз високу обалу од обрађеног
камена у цементном малтеру, обрађене предње, бочне и горње стране.
Зид формират на бетонском темељу д=20 цм. Димензије зида су 50х50
цм, а у дужини од око 12м'.Обрачун по м3 изграђеног зида.
м3

6.00

5

Санација еродиране високе обале изнад шетне стазе, регулисаног
водотока реке Ибар поред сплавова. Набавка, транспорт и уградња 3Д
мреже secumat. Обрачун по м2 комплет изведених радова.

м2

530.00

6

Набавка, транспорт и уградња земље, хумусни материјал, ради
изравнавања терена (косине) пре и након уградње 3Д мреже. Обрачун по
м3 уграђеног материјала.

м3

95.00

7

Израда армирано бетонског уливног шахта за сакупљање воде на обали
код дечјег обданишта, димензија 1,0х1,0 дубине око 2м са таложником.
Обрачун по м2 уграђеног шахта од армираног бетона у двостраној
оплати.

м3

2.50

8

израда и уградња решетке на горњојповршини шахта са рамом димензија
1,20х1,20 од челичних "L" профила и челичних шипки I профила.
Решетка мора бити покретна рад чишћења шахти. Обрачун по ком
комплет изграђеног поклопца (решетке).

ком

1.00

м'

18.00

м'

2.00

9
10

Набавка, транспорт и уграда ПЕХД цеви ф 400, SN -4 од армирано
бетонског шахта са обале парка до упојног шахта поред шетне стазе
регулације. Обрачун по м' уграђених цеви
Израда упојног дренажног шахта од армирано бетонских цеви ф 1000 мм
непосредно поред шетне стазе регулације шахт се фундира на дубини
око 2м, (до каменог набачаја) исти се пуни "ибер лауфом", а на завршном
конусном завршетку се поставља поклопац за лаки саобраћај на висину
шетне стазе. Обрачун по м' комплет изграђеног упојног шахта од
армирано бетонских цеви.

Јединична
цена

ПДВ (20%)
Са Пдв-ом

30/30

УКУПНО

