Завод за заштиту споменика културе Краљево

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Наставак
конзерваторско-рестаураторских радова на санацији, конзервацији и презентацији остатака
Јеврејског гробља у Новом Пазару, ред. бр. 1.3.5/2019

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА на
санацији, конзервацији и презентацији остатака Јеврејског гробља у Новом Пазару
опис позиције и количина

јед. цена без пдв

укупна цена без пдв

I – Земљани радови
1. Пажљива демонтажа постојеће ограде од бодљикаве жице и
бетонских стубова.
Паушално .....................................

=

_________

2. Комплет чишћење читаве парцеле од ниског растиња и траве.
Сав материјал се одмах утовара на камионе и одвози на
депонију.
х
………… =
m2 500,00

_________

3. Пажљив ручни откоп земље и спуштање на првобитну
нивелету. Радови се изводе уз стручни надзор археолога. Сав
материјал се одмах утовара у камионе и одвози на депонију.
m3 40,00
х
.................... =

_________

4. Грубо планирање терена са постојећом земљом..
m2 400
х
........................... = _______________
Свега динара:.......................

II – Конзервација и рестаурација остатака надгробних белега
А) – Надгробне камене плоче
1. Пажљиво откопавање камених покривних плоча, исправљање
и поновно намештање и фиксирање.
ком. 5

х

...........

2. Комплет чишћење свих плоча од наслаге маховине и других
нечистоћа.
ком. 5
х
..........

=

__________

=

___________

Б) – Надгробни белези (саркофази)
чишћење
1. Пажљиво обијање слабо везаних малтера и
свих остатака надгробних саркофага са превентивном
конзервацијом квалитетним цементним малтером.
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ком. 4

х

..........

=

__________

2. Набавка материјала и обнова флоралних елементата
на
бетонским саркофазима. Декорација се обнавља у цементном
малтеру. Сви делови се премазују квалитетним заштитним
премазима за бетон.
ком. 3
х
.............

=

_________

3. Набавка материјала и обнова комплет надгробних саркофага
бетоном и цементним малтером са поштовањем комплетне
постојеће
профилације. Све површине се премазују
квалитетним премазима за бетон.
ком. 3
х
............

=

__________

4. Набавка материјала и обнова, чишћење и исправљање
делова надгробних белега у облику полигоналног ваљка од
камена. Сви делови се пажљиво откопавају и чисте како се не би
оштетили.
ком. 2
х
............

=

___________

5. Пажљиво откопавање и рестаурација камених саркофага са
чишћењем и исправљањем плоча.
Камене плоче су од
пешчара дебљине од 8-12 mm.
ком. 2
х
............

=

___________

6. Набавка материјала (камених плоча) истоветног од којих су
урађени и постојећи делови. Обрада по угледу на постојеће и
монтажа оштећених делова саркофага. Нови камени делови
морају бити идентични са постојећим по структури, боји и
начину обраде.
х
...........
m3 1,0

=

___________

7. Набавка материјала и рестаурација постојећих обелиска
(сачуваних) са пажљивим чишћењем и репарацијом декорације.
ком. 2
х
........

=

___________

=

____________

=

____________

8. Набавка материјала и надоградња недостајућих
делова
надгробног обелиска према старим фотографијама или према
аналогији. Рестаурација се ради квалитетним бетоном, а затим се
премазује неким од квалитетних премаза.
ком. 2

х

..............

9. Набавка материјала и само делимична
надоградња
недостајућих делова надгробних
обелиска
квалитетним
бетоном до нивоа који може поуздано да се реконструише. У
цену је урачунато и потребно премазивање квалитетном фарбом
за бетон.
ком. 3
х
.............
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10. Комплет чишћење и рестаурација камених саркофага. У цену
је урачунато чишћење спојница и поновно дерсовање, односно
фуговање квадара од пешчара. Истом позицијом је обухваћено и
ливење бетонских поклопаца који се мора урадити на лицу
места, уз претходно рушење постојећег.
ком. 2
х
................

=

__________

11. Откопавање, пажљиво чишћење и конзервација делова
надгробних белега (великих профилисаних плоча) од камена
пешчара. После чишћења надгробне плоче нивелисати
и
поставити на слоју цементне кошуљице (на ослонцима).
ком. 4
х
...........

=

___________

В) – Велика гробница са обелиском (Конфорти)
1. Пажљива демонтажа и обијање свих слабо
везаних
делова бетона и малтера са припремом
подлоге
за
рестаурацију.
ком. 1
х
............

=

__________

2. Ливење нове бетонске плоче преко гробнице. У цену је
урачуната и потребна арматура.
Паушално .................................

=

__________

3. Набавка
материјала
и
надоградња
недостајуће
профилације
на
надгробном
саркофагу.
Нова
профилација мора бити идентична са постојећом.
ком. 1
х
..............

=

__________

4. Набавка материјала и обнова делова малтерске
ком. 1
х

=

__________

5. Набавка квалитетних премаза за бетон и мазање у два до
три слоја до уједначеног тона. Ове радове изводити уз строги
надзор службе заштите.
ком. 1
х
.............

=

___________

6. Пажљиво чишћење остатака камених белега са исправљањем
и поновном монтажом у слоју армираног бетона. Пажљиво
обијање деловаостатака облоге од тераце и поновно враћање.
Нову терацу урадити по угледу на постојећу.
ком. 2
х
..............

=

___________

=

________

површине.
.............

8. Све камене блокове којима се не може наћи место или су
толико девастирани да се не могу користити, потребно је
пребацити и пажљиво сложити према упутствима надзора,
архитекте конзерватора, на простору меморијалног обележја
гробља који је планиран да се уради.
ком. 20
х
............
Свега динара: .......................
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III – Заштитна ограда
Набавка материјала и израда темеља за постављање квалитетне ограде око простора гробља.
Ограда се поставља искључиво по граници парцеле. Узурпирани делови морају се уклонити,
односно бесправни објекти порушити. Постављањем ограде не може се легализовати фактичко
стање, већ се мора инсистирати код локалних власти да се уклоне све препреке за реализацију
овог пројекта.
1. Набавка бетона марке МВ20 са потребном арматуром и
израда бетонских темељних трака у земљи без оплате. У
цену је урачунат потребан ископ и и потребна арматура.
m3 15,00
х
............

=

___________

2. Набавка материјала и изливање темељних зидова оградног
заштитног зида бетоном марке МВ30 у глаткој оплати без
додатне обраде. У цену је урачуната и потребна арматура.
m3 22,00
х
..............

=

____________

3. Набавка и постављање монтажних окапница од бетона на
оградне зидове. Исте се лепе квалитетним лепковима.
m1 70,00
х
............

=

___________

4. Набавка квалитетне боје за бетон и премазивање уз
претходну припрему подлоге квалитетне бетонске површине.
m2 144,00
х
..........

= ______________

5. Набавка материјала и израда челичних делова ограде од
квалитетних профила, који се савијају и варе према
детаљима из пројекта. Сви метални делови се уз претходну
квалитетну припрему боје два пута заштитном и два пута
завршном црном мат бојом за метал.
а) ограда од правоугаоних платана и грифоване
арматуре.
m2 30,00
х
............

= ______________

6. Набавка и постављање пригодних корпи за отпатке.
ком. 2
х
Свега динара: .......................

= ______________
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