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ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ПРОМЈЕНЕ
САДРЖАЈА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ) У УЛИЦИ ПРВЕ КРАЈИШКЕ
БРИГАДЕ НАРОДНЕ ОДБРАНЕ БРОЈ 1 У БАЊАЛУЦИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊАЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
„_________“ д.о.о.
Бањалука
Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци
Позивамо Вас за да учествујете у преговарачком поступку без објављивања
обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке је реконструкција
пословног простора (промјене садржаја у дјечији вртић) у улици Прве крајишке
бригаде народне одбране број 1 у Бањалуци. Законски основ за провођење
преговарачког поступка је члан 21. став (1) тачка (а) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14).
А) Општи подаци :
Уговорни орган: Град Бањалука
Адреса: Трг српских владара 1
Идентификациони број: 4401012920007
Број банкарског рачуна: 551-790-22206572-52 UniCredit Bank а.д. Бањалука
Детаљна адреса за коресподенцију: Трг српских владара 1
Телефон: 051/244-576
Факс: 051/244-576
Wеб страница: www.banjaluka.rs.ba
Контакт особа: Маја Радонић, 051/244-476, канцеларија 119/I.
Контакт особа за предмјер радова : Горан Ајдар или Јасминка Триван (Одјељење за
комуналне послове, 051/244-444, локал 545 или 543).
Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између
одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у
складу с чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број
39/14), у даљем тексту „ЗЈН“. У прилогу ове тендерске документације налази се
изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити
код надлежног органа и доставити у понуди.
Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2018.
годину (одлука о измјени и допуни плана број 12-Г-2907/18 од 06.07.2018. године).
Врста уговора о јавној набавци : радови.
Процјењена вриједност јавне набавке износи 140.000,00 КМ без ПДВ-а.
Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.
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Б) Подаци о предмету јавне набавке :
Предмет поступка јавне набавке је реконструкција пословног простора (промјене
садржаја у дјечији вртић) у улици Прве крајишке бригаде народне одбране број 1 у
Бањалуци. Уговорни орган је два пута провео отворени поступак јавне набавке са
наведеним предметом. Оба поступка јавне набавке су поништена, јер није
достављена ниједна прихватљива понуда.
Предмет јавне набавке није подијељен на лотове.
Ознака из ЈРЈН 45000000-7 „грађевински радови“.
Образац за цијену понуде (предмјер радова) налази се у прилогу ове тендерске
документације.
Мјесто извођења радова је град Бањалука, улица 1.крајишке бригаде НО 1.
Рок за извођење радова је 90 дана од увођења у посао.
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Ц) Услови за квалификацију понуђача :
Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност)
Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако кандидат/понуђач:
а) је у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
б) је под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у
поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у
Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
прописима земље у којој је регистрован;
д) није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је
регистрован.
У циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је
дужан доставити изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену код
надлежног органа (градски/општински орган управе или нотар), која је дата у прилогу
ове тендерске документације.
Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене
фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односи горе наведена изјава),
у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној одлуци.
Ови документи не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања
понуде уговорном органу.
Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности)
У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају
доставити у понуди овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра, не
старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда, или овјерену фотокопију
рјешења о регистрацији, не стрије од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда.
У понуди је потребно доставити и овјерену фотокопију важеће лиценце за извођење
радова на објектима високоградње, лиценцу за извођење радова на објектима
хидроградње, лиценцу за извођење дијела електро фазе – инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења, и лиценцу за извођење дијела машинске фазе - област
термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, које издаје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
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Члан 47. ЗЈН-а. (економска и финансијска способност)
У погледу економске и финансијске способности понуђача, услов који треба да
понуђачи задовоље је позитивно пословање у 2017. години. У циљу доказивања да
испуњавају овај услов понуђачи требају доставити фотокопију биланса успјеха за
2017. годину и изјаву o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) до д) и (4)
ЗЈН.
Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу овјерену фотокопију
биланса успјеха за 2017. годину у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о
избору.
Члан 51. ЗЈН-а (техничка и професионана способност)
Услови за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности понуђача :
-

1) да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) или
највише 2 (два) уговора са предметом изградње, или реконструкције, или
санације објеката високоградње, у задњих 5 година, или од датума
регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован,
односно почео да ради прије мање од 5 година у вриједности од најмање
100.000,00 КМ са ПДВ-ом.

-

2) понуђач би требао прије давања коначне понуде материјала и врсте
опреме за све ставке у спецификацији (предмјер радова, Д спецификација за
опремање вртића) да контактира ЈУ Центар за предшколско васпитање и
образовање Бањалука, од које ће добити детаљније описе за наведене ставке
те од исте да добије одобрење за понуђену опрему.

Докази :
-

1) списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје
друга уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и
сједиште уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора,
вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно
извршеним уговорима. У случају да се таква потврда из објективних разлога
не може добити од уговорне стране која није уговорни орган, важи изјава
привредног субјекта о уредно извршеним уговорима, уз предочавање доказа
о учињеним покушајима да се такве потврде обезбједе.

-

2) одобрење ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука.

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене
фотокопије документације из члана 45. и 47. ЗЈН-а (на коју се односе горе наведене
изјаве), у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној
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одлуци. Ови документи (везани за члан 45. ЗЈН-а) не смију бити старији од три
мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде уговорном органу.
Уколико понуђач не може прибавити и доставити све наведене лиценце, може
доставити понуду као члан групе понуђача, с тим да један члан групе понуђача
потпише изјаву о прибављању и достављању једне лиценце (високоградња), други
члан групе изјаву о прибављању и достављању друге лиценце (хидроградња), трећи
члан групе понуђача изјаву о прибављању и достављању треће лиценце (електро
радови), а четврти члан групе понуђача изјаву о прибављању и достављању четврте
лиценце (машински радови). Сваки члан групе понуђача треба доставити изјаву да
испуњава услове за квалификацију по члану 45. ЗЈН-а, изјаву и доказ по члану 47. ЗЈН,
изјаву по члану 52. ЗЈН-а и овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског
регистра или рјешења о регистрацији, не старијег од 6 мјесеци од истека рока за
подношење понуда. Било који члан групе понуђача може доставити доказ по члану 51.
ЗЈН (техничка и професионална способност).
Чланови групе понуђача требају у понуди доставити уговор између свих чланова (који
обавезују све чланове), којим ће један од чланова бити именован као oвлаштени
представник групе понуђача, овлаштен да сноси одговорности и прима упутства ,,за и
у име“ било којег и свих чланова групе понуђача. Образац за понуду је довољно да
потпише овлаштени представник групе понуђача.

Д) подаци о понуди
Понуда мора да садржи сљедеће елементе :
a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача
податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је
овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за
комуникацију и за закључивање уговора,
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана од
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног
органа – градски/општински орган управе или нотар),
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не
старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова
из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног
за заступање понуђача),
д) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана
од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног
органа – градски/општински орган управе или нотар),
ђ) попуњен образац за цијену понуде (предмјер радова),
е) докази техничке и професионалне способности,
ж) потписан нацрт уговора,
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
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и) списак повјерљивих информација,
ј) попис докумената уз понуду,
к) гаранција за озбиљност понуде,
л) овјерене фотокопије лиценци за извођење радова високоградње, хидроградње,
електро и машинских радова,
љ) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није
овлаштено за заступање понуђача,
м) доказ о преференцијалном третману домаћег (сви чланови групе понуђача).
Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све
стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.
Почетна понуда се доставља на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1,
канцеларија 14, најкасније дана 08.02.2019. године до 12:00 сати. Преговарање са
понуђачем „______“ д.о.о. Бањалука ће започети у 12:15 сати. Након отварања
почетне понуде, комисија ће оцјенити да ли је понуда прихватљива, па ће у
зависности од те оцјене представнику понуђача уручити позив за подношење
коначне понуде. Рок за подношење коначних понуда истиче дана 11.02.2019.
године, у 12:00 сати, а јавно отварање свих коначних понуда је у 12 сати и 40
минта у канцеларији 120 Градске управе Града Бањалука.
Све измјене и допуне понуде се достављају на начин као и понуда, у року који је
наведен. Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију
множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом
понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена.
Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ.
Уколико је неки документ приложен као доказ за квалификацију понуђача, сачињен на
језику који није један од језика у службеној употреби у БиХ, понуђачи морају
доставити и превод истог на један од службених језика у БиХ, овјерен од стране
овлаштеног судског тумача.
Штампана литература, брошуре или слично, уколико их понуђач приложи, а не
представљају доказ техничке и професионалне способности, исти не морају бити
преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ.
Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.
Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно
писати: „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Оригинал понуде и
копија требају бити затворени у једној непровидној коверти, са називом и
адресом понуђача, називом и адресом уговорног органа на којој ће стајати:
„ЈАВНА НАБАВКА 20-404-22/19 – Почетна понуда за реконструкцију пословног
простора (промјене садржаја у дјечији вртић) у улици Прве крајишке бригаде
народне одбране број 1 у Бањалуци – НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА„.
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Није дозвољено подношење алтернативних понуда.
Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Чланом 24.
Правилника о јавним набавкама („Службени гласник Града Бањалука“ број 4/15,
21/15, 3/17, 22/17, 38/17 и 3/18) прописано је сљедеће : „Уколико, у поступку јавне
набавке, у којем се додјела уговора заснива на критерију најниже цијене, два или више
понуђача понуде идентичну најнижу цијену понуде, уговор се додјељује понуђачу који
је понуду предао прије на протокол“.
Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ.
Штампана литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи,
морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ (превод овјерен
од стране овлаштеног судског тумача).
Понуда мора важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.
Нацрт уговора је саставни дио ове тендерске документације.
Е) Остали подаци
Уз понуду понуђачи морају доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од
2.000,00 КМ. Гаранција за озбиљност понуде може се доставити у облику:
а) безусловне банкарске гаранције или
б) дозначавања новчаних средстава на Јединствени рачун трезора (ЈРТ) Града, број
551-790-22206572-52 Unicredit bank а.д. Бањалука за набавку број 20-404-22/19.
Безусловна банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити издата и у
понуди достављена на начин предвиђен чланом 2. и 3. Правилника о облику
гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“
број 90/14). Образац безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде је саставни
дио Правилника о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14). Форма безусловне банкарске гаранције дата је у
анексу 8 тендерске документације. Гаранција не смије бити пробушена или на било
који начин оштећена. Гаранција мора бити достављена у пластифицираној (најлонској)
фолији која се чврсто увезује јемствеником са остатком понуде. Након што се
гаранција убаци у фолију, отвор фолије се затвара наљепницом на коју понуђач ставља
отисак печата, или се отвор фолије затвори јемствеником, а на мјесто везивања крајева
јемственика стави се наљепница на коју понуђач ставља отисак печата. Уколико се
гаранција за озбиљност понуде доставља дозначавањем средстава на жиро рачун
уговорног органа, онда доказ о томе (примјерак уплатнице) мора бити достављен у
понуди, на начин који важи за достављање безусловне банкарске гаранције. Уколико
се гаранција за озбиљност понуде доставља у форми безусловне банкарске гаранције,
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иста мора да вриједи за период валидности понуде (60 дана рачунајући од дана
истека рока за подношење понуда).
У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом
73. ЗЈН-а, а понуђачи на обрасцу за понуду се требају опредјелити да ли дио уговора
намјеравају подуговарањем пренијети на треће стране или не.
У погледу могуће примјене преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган ће
поступити у складу с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана
домаћег („Службени гласник БиХ“ број 83/16), а понуђачи у понуди требају доставити
потврду надлежне привредне коморе о томе да ли подлијежу примјени
преференцијалног третмана домаћег у овом поступку јавне набавке. Домаће понуде су
понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у Босни и Херцеговини и
која су регистрована у складу са законима у Босни и Херцеговини и код којих, у
случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба
имају поријекло из Босне и Херцеговине, а у случају уговора о услугама и радовима,
најмање 50 % радне снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и
Херцеговине.
Уговорни орган ће тражити безусловну банкарску гаранцију за извршење уговора од
најповољнијег понуђача. Износ гаранције за извршење уговора је 10 % од вриједности
уговора, како је дефинисано у нацрту уговора.
Облик безусловне банкарске гаранције за уредно извршење уговора је прописан
Правилником о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14).
Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о
поништењу поступка јавне набавке у периоду важења понуде (60 дана од истека рока
за подношење понуда).
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, Филијала Бањалука, а подноси
се путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком.
Рокови за изјављивање жалбе су прописани чланом 101. ЗЈН.
За све што није изричито наведено у овој тендерској документацији, примјениће се
одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), и
подзаконских аката : Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Правилник о облику гаранције за
озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и
Упутство о начину вођења записника са отварања понуда („Службени гласник БиХ“
број 90/14).

9

АНЕКСИ
Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације:
Анекс 1: Образац за понуду,
Анекс 2: Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН,
Анекс 3: Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН,
Анекс 4: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а,
Анекс 5: Образац за цијену понуде (предмјер радова),
Анекс 6 : Списак повјерљивих информација,
Анекс 7 : Нацрт уговора,
Анекс 8 : Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде.
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Анекс 1

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Број набавке: 20-404-22/19
УГОВОРНИ ОРГАН
ГРАД БАЊАЛУКА
ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1
ПОНУЂАЧ :

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове
групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива
понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то
представник групе понуђача.
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну комисију)
Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-mail

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава
представник групе понуђача.
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних
набавки, Број обавјештења о набавци......................., дана..................., достављамо
понуду и изјављујемо сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ...................... (број
набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у
цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
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2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку
роба, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима
и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ________________КМ

Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______%
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ
Укупна цијена за уговор је_________________КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу
са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове
Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену
понуде.
4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50%
понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/50%, или радне снаге која ће
радити на реализацији овог уговора о набавци услуга/радова, су резиденти Босне и
Херцеговине, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални
третман домаћег, који су тражени тендерском документацијом су у саставу понуде.

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор
домаћег, навести да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијлном
третману домаћег.
5. Ова понуда важи (број дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у
случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима), рачунајући
од истека рока за пријем понуда, тј. до {......./....../.............} (датум).
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо
се:
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, економске
и финансијске способности, који су тражени тендерском документацијом и у року
који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди;
б) гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од вриједности уговора.
8. У погледу могућности подуговарања (члан 73. ЗЈН-а), потребно је да понуђач
заокружи једну од сљедећих опција :
А) понуђач не намјерава ниједан дио уговора подуговарањем пренијети на треће
стране,
Б) понуђач намјерава дио уговора пренијети на треће стране.
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Име и презиме лица које
{..................................................}

је

овлаштено

да

представља

понуђача:

Потпис овлаштеног лица: {.........................................}
Мјесто и датум: {...............................................................}
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена сљедећа документација:
{Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих}
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Анекс 2
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
Ја, нижепотписани ___________________ (Име и презиме), са личном картом број:
________________ издатом од ______________________, у својству представника
привредног
друштва
или
обрта
или
сродне
дјелатности
_____________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),
ИД број: ________________, чије сједиште се налази у ________________________
(Град/општина), на адреси ______________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач
у
поступку
јавне
набавке
____________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган
______________________________________________
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној
набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________ у
„Службеном гласнику БиХ“ број: ______________________, а у складу са чланом
45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Кандидат/понуђач __________________________ у наведеном поступку јавне
набавке, којег представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична
дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са
важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет
ликвидационог поступка;
ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или
земљи регистрације;
д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза
у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају
додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев
уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став
(3) тачка а).
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Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби
или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено
кривичним законима БиХ, те да давање нетачних података у документима којима
се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља
прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за
понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице
понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени
поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама
БиХ у случају сумње у тачности података датих путем ове изјаве задржава право
провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.
Изјаву дао:
_____________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________
Потпис и печат надлежног органа:
___________________

М.П.
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Анекс 3
Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14)
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме), са личном
картом број:
____________________ издатом од ___________________, у својству представника
привредног
друштва
или
обрта
или
сродне
дјелатности
_____________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),
ИД број: __________________, чије сједиште се налази у __________________
(Град/општина), на
адреси ___________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач
у
поступку
јавне
набавке
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту
поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган
______________________________________________
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној
набавци (ако је објављено обавјештење) број: _______________________ у
„Службеном гласнику БиХ“ број:
_____________________, а у складу са чланом 47. ставовима (1) и (4) под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач ____________________
у наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска
способност из члана 47. став (1) тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају
додјеле уговора достави документе из члана 47. став (1) тачке од а) до д) на захтјев
уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став
(3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби
или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено
кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима
се доказује економска и финансијска способност из члана 47. Закона о јавним
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00
КМ до 10.000,00 КМ за понуђаче (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за
одговорно лице понуђача.
Изјаву дао:
_____________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________
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Потпис и печат понуђача:
___________________

М.П.
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Анекс 4

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме), са личном
картом број:
__________________________издатом
од__________________,
у
својству
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности
__________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),
ИД
број:
____________________,
чије
сједиште
се
налази
у
____________________(Град/општина), на адреси ___________________ (Улица и
број),
као
кандидат/понуђач
у
поступку
јавне
набавке
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту
поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган
______________________________________________
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној
набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________ у
„Службеном гласнику БиХ“ број:
______________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним
набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
1

Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у
процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.

1.

Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу
повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и
страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру
службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од
вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом
подмићивању службеног или одговорног лица.

2.

Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу
службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно
службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог
службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од
обављања радњи, које не треба извршити.

3.

Нисам био укључен у било какве активности које за
циљ имају корупцију у јавним набавкама.
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4.

Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ
имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично
дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне
дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:
_____________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________
Потпис и печат надлежног органа:
___________________

М.П.
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Анекс 5
Образац за цијену понуде

ПРЕДМЈЕР РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(ПРОМЈЕНА САДРЖАЈА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ) ,
У УЛИЦИ I КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ НО бр.1, БАЊА ЛУКА
А) АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ДИО
Бр.

ВРСТА РАДОВА

Јед.
мјера

Количина

Јед.
цијена

ЦИЈЕНА
УКУПНО

I
Радови демонтажа и рушење
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАДОВЕ НА РУШЕЊУ Поред описа појединачних
ставки радова извођач је цијенама радова обухватио и следеће заједничке услове:
- Радови ће се изводити према одговарајућим одредбама које прописују "Нормативи и
станадарди рада у грађевинарству - Високоградња", цијене садрже помоћни алат, потрошни
материјал,
радне
скеле
и
остале
трошкове
и
зарада
предузећа.
- Радови на рушењу ће се изводити са стручним радном снагом и под контролом стручног лица,
прије рушења извођач ће детаљно сагледати конструктивни систем објекта уз евентуална
отварања критичних мјеста и донијети одлуке о начину обезбеђења конструкције зграде од
хаварије и начина за безбједан рад радника запослених на рушењу. Све нејасноће извођач мора
пре почетка рушења рјешити са пројектантима конструкције и архитектуре.
- За рушење конструкција од којих зависи стабилност дијела или цијелог објекта извођач ће
урадити посебан пројекат рушења са детаљним описом поступка рада и заштите радника.
Извођач ће рушења и зазиђивања изводити тако да буде обезбјеђена стабилност конструкције за
све
вријеме
извођења
радова.
- Цјеном је обухваћена обавеза извођача да обезбједи сигурност сусједних објеката, саобраћаја и
пролазника тако што ће оградити градилиште, поставити заштитне скеле и подове, јасне знаке
упозорења од значаја за кретање саобраћаја и пролазника и предузети друге мјере обезбјеђења.

1.

Уклањање бетонских коцки у дијелу
планираног предулаза
пауш.

1.00
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2.

Демонтажа ПВЦ остакљене стијене са
улазним вратима са надсвјетлом заједно са
штоком и покривним лајснама на
објекту.Укључиво обијање шпалета које је
потребно извести како би се могла обавити
демонтажа тамо гдје није предвиђено
обијење малтера . Демонтиране позиције
пажљиво спустити и одвести на градску
депонију удаљену до 5км или на одређено
мјесто које одреди инвеститор у кругу
градилишта. У цијену укључити рад и радну
скелу.Све ставке прије демонтаже
прегледати са инвеститором те пописати. У
договору с инвеститором евентуалне
позиције столарије и елементе који се још
могу употријебити за поновне уградње
према упутству инвеститора демонтирати и
одложити на привремену депонију на мјесто
које одреди инвеститор. Неупотребљив
материјал одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду демонтиране позиције.
Стијена са једнокрилним вратима дим.
295/3421 ком

3.

Демонтажа алуминијумских остакљених
фасадних стијена са покривним лајснама на
објекту.Укључиво обијање шпалета које је
потребно извести како би се могла обавити
демонтажа тамо гдје није предвиђено
обијење малтера. Демонтиране позиције
пажљиво спустити и одвести на градску
депонију. Све ставке прије демонтаже
прегледати са инвеститором те пописати. У
договору с инвеститором евентуалне
позиције столарије и елементе који се још
могу употријебити за поновне уградње
према упутству инвеститора демонтирати и
одложити на привремену депонију на мјесто
које одреди инвеститор. Неупотребљив
материјал одвести на градску
депонију.Обрачун по комаду демонтиране
позиције.

ком

1.00
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4.

5.

6.

дим 860/ 282

ком.

1.00

дим 820/ 282
Демонтажа прозора, укључиво демонтажа
унуташње и вањске прозорске клупчице и
сличног те утовар и одвоз отпадног
материјала на градску депонију. Све ставке
прије демонтаже прегледати са
инвеститором те пописати. У договору с
инвеститором евентуалне позиције
столарије и елементе који се још могу
употријебити за поновне уградње према
упутству инвеститора демонтирати и
одложити на привремену депонију на мјесто
које одреди инвеститор. Неупотребљив
материјал одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду демонтиране позиције.
дим 130/ 140

ком.

1.00

ком.

3.00

ком

1.00

Демонтажа вањских металних врата
(позиција на бочној фасади), те утовар и
одвоз отпадног материјала на градску
депонију. Све ставке прије демонтаже
прегледати са инвеститором те пописати. У
договору с инвеститором евентуалне
позиције столарије и елементе који се још
могу употријебити за поновне уградње
према упутству инвеститора демонтирати и
одложити на привремену депонију на мјесто
које одреди инвеститор. Неупотребљив
материјал одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду демонтиране позиције.
дим 100/ 205

Вађење дрвених врата из преградних зидова
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те утовар и одвоз на градску депонију. Све
ставке прије демонтаже прегледати са
инвеститором те пописати. У договору с
инвеститором евентуалне позиције
столарије и елементе који се још могу
употријебити за поновне уградње према
упутству инвеститора демонтирати и
одложити на привремену депонију на мјесто
које одреди инвеститор. Неупотребљив
материјал одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду демонтиране позиције.

7.

8.

9.

дим 70/ 205

ком.

4.00

дим 80/ 205

ком.

1.00

дим 90/ 205
Вађење ПВЦ врата из преградних зидова те
утовар и одвоз на градску депонију. Све
ставке прије демонтаже прегледати са
инвеститором те пописати. У договору с
инвеститором евентуалне позиције
столарије и елементе који се још могу
употријебити за поновне уградње према
упутству инвеститора демонтирати и
одложити на привремену депонију на мјесто
које одреди инвеститор. Неупотребљив
материјал одвести на градску депонију.
Обрачун по комаду демонтиране позиције.
дим 80/ 205

ком.

1.00

ком

1.00

пауш.

1.00

м2

10.00

Пажљива демонтажа батерија за воду,
умиваоника са сифоном, те wц шоља,
водокотлића и цијеви. Демонтиране
позиције спустити и одвести на градску
депонију или на одређено мјесто које
одреди инвеститор у кругу градилишта.
Обрачун паушално
Демонтажа спуштеног стропа са
подконструкцијом у дијелу око зидова који
се руше и планираних зидова. Демонтиране
позиције без оштећења спустити на
одређено мјесто које одреди инвеститор у
кругу градилишта јер ће се исте уградити
након постављања нових зидова. У цијену

23

укључити рад и радну скелу.
Обрачун по м2 демонтиране позиције.
10.

Монтажа демонтираног спуштеног стропа
са подконструкцијом, који је након
демонтаже одложен у кругу градилишта. У
цијену укључен рад и радна скелу.
Обрачун по м2.

11.

Замјена/санација оштећеног спуштеног
стропа (АМФ коцке). Подконструкција није
обухваћена овим радовима. Демонтиране
позиције спустити и одвести на градску
депонију или на одређено мјесто које
одреди инвеститор у кругу градилишта. У
цијену укључити рад и радну скелу.
Обрачун по м2 демонтиране позиције.

12.

Пажљиво рушење унутрашњих зидова
дебљине 12 цм укључујући и све слојеве
површинске обраде (малтер, кер. плочице и
сл.). Спој са зидовима који преостају, резати
и рушити машински тако да би се зид који
преостаје што мање рарстресао.Висина
зидова х=266 цм и х=345 цм. Шут
прикупити, изнијети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију. (из плана
рушења)
Обрачун по м3.

13.

м2

10.00

м2

10.00

м3

7.50

м3

1.20

Пажљиво рушење - исјецање бетонског
парапета проширивање отвора за прозор у
фасадном зиду), зид дебљине д=22 цм
(НАПОМЕНА: за постојећу зграду није
достављена пројектна документација,
постојеће стање, те су димензије
претпостављене). Шут прикупити, изнијети,
утоварити на камион и одвести на градску
депонију. У цијену улази и подупирање.
Обрачун по м3 зида.
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14.

Рушење (уклањање) свих слојева пливајућег
пода (завршна обрада камене пл. , кер.
плочице и сл.], естрих, фолије, слојеви
топлинске изолација и/или сл.), укупне
дебљине цца 7-10 цм, тј. очистити
површину до слоја хидроизолације подне
арм. бетонске конструкције и/или сл.
(санитарије)
Обрачун по м² комплетно очишћене
површине пода.

15.

Обијање зидних керамичких плочица.
Нарочиту пажњу обратити пажљивом
обијању око врата, прозора и других отвора,
инсталације воде и гријања, како не би
дошло до настанка штете и како би се
површине припремиле за дерсовање и
глетовање. Шут прикупити, изнијети,
утоварити на камион и одвести на градску
депонију удаљену до 5км.
Обрачун по м² скинуте зидне керамике.

16.

Обијање цокла од керамике и/или камених
плоча. Шут прикупити, изнијети, утоварити
на камион и одвести на градску
депонију.Обрачун по м'.

17.

Демонтажа постојећих водоводних и
канализационих инсталација које се укидају
са изношењем демонтираног материјала и
одвозом на градску депонију.
Обрачун паушално.

18.

DEMONTAŽA ELEKTROINSTALACIJA I
RASVJETE

19.

II

DEMONTAŽA RADIJATORA I CIJEVNOG
SISTEMA

м²

155.00

м2

32.00

м1

85.00

пауш.

1.00

пауш.

1.00

пауш.
1.00
Укупно радови на рушењу:

Зидарски радови
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ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ:
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова цијенама обухватио и следеће
заједничке услове:
Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и
правилницима,цијене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле
које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- Високоградња, ГН 300", као и
остале трошкове и зараду предузећа.
Опекарски производи за зидање ће бити атестирани по важећим стандардима и испуњаваће
услове за уградњу у објекте(димензије,хидроскпоност,чврстоћа на притисак,влажно бубрење,
избијање шалитре и остало). Сви зидови ће се зидати опеком атестираном на марку МО 2.0
МПа.Прије зидања опекарски производи ће бити наквашени водом.
Зидови ће се зидати у продужном малтеру размере 1:2:6, а унутрашњи зидови
малтерисати малтером размере 1:3:9. Хоризонталне и вертикалне спојнице ће бити потпуно
испуњене малтером, удубљене за 1-2 цм ради бољег пријањања малтера за малтерисање, сав
вишак малтера ће бити уклоњен већ у току зидања.
Цијена зидања садржи и израду хоризонталних армирано бетонских серклажа у свим
преградним зидовима са или без отвора,ширине исте као дебљина зида и висине 25
цм.Серклаже на зидовима армирати подужно са 4Р Ф12,узенгије Ф-6/25 цм. Бетон у
серклажима МБ 30 у обичној оплати.
Унутрашњи и спољни зид у фасадном сендвичу повезати анкерима од нерђајућег челика Фи 4
мм, најмање 2,50 ком/м2, у угловима додатни анкери на размаку највише 40 цм. Преградни
зидови ће бити повезани са осталим зидовима преклопом за пола или четвртину опеке и
серклажима. Преградни зидови ће бити повезани са бетонским зидовима помоћу анкера од
бетонског гвожђа Фи 6-10 испуштеног из бетонског зида у сваки четврти ред опеке и серклажем
из зида.

Прије малтерисања спојнице и цијела површина ће бити очишћена од заосталог малтера и
сумњивих комада опеке и добро наквашена водом. Цијена садржи и малтерисање бетонских
површина у саставу зида од опекарских производа. Бетонске површине прије малтерисања грубо
испрскати ријетким цементним малтером.Малтерисање ће се вршити у најмање два слоја,
завршни слој фино испердашити уз додатак ситног пјеска.
Малтерисање бетонских површина ће се вршити из три слоја при чему је први слој грубо
прскање (шприцање) бетонске површине ријетким цементним малтером справљеним са
оштрим и чистим ријечним пјеском. Остала два слоја ће бити урађена као од продужног
малтера, финална обрада пердашењем ће се урадити уз додатак ситног пјеска и цемента.
1.

Зидање парапета на бочним вратима због
планираног прозорског отвора дебљине
д=20 цм блоковима од гас бетона у
продужном малтеру. Сви отвори се
одбијају. Обрачун по м3

м³

0.15

26

2.

Зазиђивање бочних отвора у зидовима
планираног вјетробрана дебљине д=15 цм
блоковима од гас бетона у продужном
малтеру. Обрачун по м3

3.

Зидарска обрада отвора након уграђивања
прозора и врата ПЦМ 1:2:6.У цијену
урачунати евентуално мјестимично
дозиђивање до 10цм. Шпалетне-отвори се
обрађују са унутрашње и вањске стране.У
цијени је укључена потребна скела и
чишћење радног мјеста након завршетка
радоваОбрачун по комаду обрађеног
отвора.

4.

Санација зиданих зидова дерсовањем, а
након обијања постојеће зидне
керамике.Санацију зида извршити
цем.малтером(грубо и фино малтерисање)уз
претходно наношење цем.шприца. Обрачун
по м2 санираног зида.

5.

Израда пливајуће подлоге подовима
састављене од цементног естриха д=... цм
конзистенције " влажан као земља",
армиран ПП влакнима и завршно машински

м3

0.60

ком.

10.00

м2

32.00

м2

160.00
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заглађен "хеликоптером". Слој цементног
естриха ради се преко слоја
топлинске(звучне) изолације од
експандираног полистирена ЕПС-Т 650 ,
укључиво са ПЕ фолијом (преколопи 20цм)
која се непосредно поставља прије израде
цементног естриха. По ободу просторије
поставити траку еластифициранога
експандираног полистирена, дебљине д = 10
мм, у вертикалном положају уздуж свих
зидова, око инсталација, пробоја,
довратника, прагова за 2 цм до 3 цм виша од
предвиђене висине естриха. Све
инсталације и пробоје прије постављања
естриха треба омотати с ЕПС-Т или
еластичним тракама, јер у супротном
ударни се звук преноси у друге просторе
објекта.
У обрачун улази:
- армирани цементни естрих у паду --------4,0 цм
- ПЕ фолија ---------------------------------------- 0.02 цм
- ЕПС; -----12,0 цм

Укупно зидарски радови:
III
Столарски радови
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТОЛАРСКЕ РАДОВЕ:
Извођач радова је поред описа појединацних ставки радова цијенама обухватио и следеће
заједничке услове:
- Столарски радови ће бити урађени у свему по пројекту, шемама столарије и важећим
стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћне алате и скеле, као
и остале трошкове и зараду предузећа.
Цијена сваке ставке радова садржи узимање мера на објекту, израду, транспорт, монтажу,
застакљивање (код ставки код којих је то предвиђено појединачним описима радова). Извођач је
обавезан да преконтролише мере зидарских отвора на лицу места и број комада сваке позиције.
Столарија треба да буде урађена и да у складу са постојећом, а према опису из ставки предмјера
.
1.

ЈЕДНОКРИЛНА ПУНА ВРАТА
Израда, транспорт и уградња унутрашњих
алуминијских пуних једнокрилних врата
изгледа и димензија према шеми, израђена
од алуминијумских пластифицираних

ком.

5.00
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профила у тону по избору пројектанта.
Крила врата пуно са испуном од АЛ
термопанела. Оков стандардни прилагођен
облику и начину отварања. Врата
опремљена потребним оковом , кваком и
цилиндар бравом према шеми. Све опшивне
лајсне од Ал пластифицираног лима у боји
профила. Боја по избору пројектанта. На
поду поставитил гумени одбојник у смјеру
отварања крила врата.
Обрачун по ком комлетно уграђене
позиције.
ПОС 3, пуна једнокрилна врата ,
зид. отвор 90/210 цм.
2.

Израда и уградња WЦ кабине од Маx
компакта или једнаковриједан (навести тип
производа) . Кабина се састоји од врата са
предње стране и средишњим преградама
између wц шоља.
Плоче од Маx компакта или
једнаковриједан дебљине 13мм у боји по
избору пројектанта. Сав оков према шеми
уградити из алуминија као типски производ.
У горњем дијелу уградити алуминијски или
иноx профил за учвршћење. Ногице висине
цца 15цм такођер типске, иноx. Врата
опремити лептир бравом и куглом у алу
изради.
Предвидјети сав потребан квалитетан оков
и спојни материјал према избору
Обрачун по комаду.
ком.
2.00
Укупно столарски радови :

IV

Хидроизолатерски радови
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ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: Извођач радова је
поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
- Хидроизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима,
цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују
"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 561", као и остале трошкове и
зараду предузећа.
- Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење хидроизолатерских радова
(сортирање материјала, чишћење и припрему подлога и сл.) предвиђене пројектом и прописане
нормативима.
- За извођење хидроизолатерских радова користиће се само материјали атестирани по важећим
стандардима. Подлоге за извођење морају бити чврсте и суве, цене садрже чишћење подлога од
прашине, уклањање масноћа и штемовање избочених неравнина. Пројектоване материјале треба
сматрати референтним, могу се уградити материјали других произвођача истих или бољих
карактеристика.

1.

ФЛЕКСИБИЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА У
САНИТАРИЈАМА И ПРОСТОРИЈАМА СА
ТУШЕВИМА И КУХИЊИ
Израда хидроизолације подова и дијелова
зидова у санитарним чворовима ,
двокомпонентном, хидраулички
стврдњавајућом, водонепропусном
хидроизолацијом без садржаја
отапала,трајноеластичном, за бртвљење без
фуга и спојева (МУРЕXИН или еквивалент)
за унутрашњу и вањску употребу.
Подлога мора бити суха, незалеђена, чврста,
стабилна облика, очишћена од прашине,
прљавштине, уља, масноћа, честица и
остатака материјала.
Обрачун по м2 комплетно изведене
хидроизолације (развијена површина
под+зид вис.маx.30цм, укључиво све
потребне типске фазонске елементе,
манжете и/или сл. (углови, прегиби,
продори, дихтовања и сл.).
м2

V

25.10

Укупно хидроизолатерски радови :
Браварски радови - фасадна браварија
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ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АЛУМИНИЈУМСКУ БРАВАРИЈУ:
Извођач радова је дужан да цијеном радова (поред описа појединачних ставки радова)
обухвати следеће заједничке услове:
Браварију извести од стандардних вучених алуминијумских пластифицираних профила,
лимова и одговарајућег спојног и везивног материјала. Цијена садржи набавку
материјала,израду,транспорт,монтажу и застакљивање уграђене браварије код ставки
радова код којих је то описима наведено.
Алуминијум очистити,механички обрадити и пластифицирати у боји према избору
пројектанта.Сав материјал за израду алуминијумске браварије мора бити атестиран према
важећим стандардима,а извођач одговара за конструктивност и стабилност браварских
производа.
Цијеном обухватити израду,уградњу и антикорозиону заштиту слијепих штокова од
гвоздених кутијастих профила и осталог везног материјала који формира грађевински
отвор за уградњу фасадне и унутрашње алуминијумске браварије.
Фасадну и унутрашњу браварију снабдети одговарјућим квалитетним оковом,према типу
отвора и начину отварања датом уз описе појединачних ставки радова. Уз сва унутрашња
врата уградити гумене одбојнике.
Цијеном обухватити израду,уградњу и антикорозиону заштиту слијепих стокова од
гвоздених кутијастих профила и осталог везног материјала који формира грађевински
отвор за уградњу фасадне и унутрашње алуминијумске браварије. Цијеном обухватити
квалитетан заптивни материјал (двокомпонентне гитове,полиуретанску пјену и слично) и
покривне лајсне на споју фасадне браварије и грађевинске конструкције који гарантује
потпуну сигурност против продирања воде и продувавања. Цијена садржи опшивку
солбанака стандардним вученим алуминијумским профилом.
Фасадну браварију извести са топлотно изолованим мостовима .
Извођач је дужан да на основу шема из пројекта и мјера узетих на лицу мјеста разради
радионичке детаље и достави их пројектанту на сагласност.

1.

ДВОКРИЛНА СИМЕТРИЧНА
ОСТАКЉЕНА ВРАТА СА НАДСВЈЕТЛОМ
Израда, транспорт и уградња алуминијских
двокрилних остакљених врата изгледа и
димензија према шеми, израђена од Ал
пластифицираних профила са прекинутим
термичким мостом. Крило врата и
надсвјетло стаклити термоизолованим

ком.

2.00
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стаклом 6 стопсол/16/6 ламистал мм, и
испуном аргоном 90% и коефицијентом
пролаза топлоте Максимални коефицијент
пролаза топлоте за укупну прозорску
позицију (профил+стакло)
Уwмаx=1,4W/м2К,Оков стандардни
прилагођен облику и начину отварања ,
према шеми.Поставити оков од елоксираног
алуминијума, три усадне шарке по крилу,
рукохват, браву укопавајућу са
цилиндричним улошком и три кључа, по
избору пројектанта. Све опшивне лајсне од
Ал пластифицираног лима у боји
профила.Завршна обрада профила:
пластификација у текстури и боји по избору
пројектанта.Врата требају да имају са доње
стране четкице(гуму) ради спречавања
продувавања, рукохват од иноx-а у висини
крила врата и хидраулични аутомат за
затварање врата.У цијену улази гумени
одбојник на поду у правцу отварања врата у
свему према шеми.Обрачун по ком.
комплетно уграђене и остакљене позиције.
ПОС 1 дим: 295/342 цм

2.

ОСТАКЉЕНА СТИЈЕНА Израда,
транспорт и уградња алуминијске
остакљене вишедјелне стијене изгледа и
димензија према шеми, израђен од Ал
пластифицираних профила са прекинутим
термичким мостом. Позицију стаклити
трослојним термоизолованим стаклом 6
стопсол /14/4/14/8 ламистал мм, и испуном
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аргоном 90%. Максимални коефицијент
пролаза топлоте за укупну прозорску
позицију
(профил+стакло)Уwмаx=1,4W/м2К,Оков
стандардни прилагођен облику и начину
отварања , према шеми. Све опшивне лајсне
од Ал пластифицираног лима у боји
профила.Завршна обрада профила:
пластификација у текстури и боји по избору
пројектанта.Обрачун по ком. комплетно
уграђене и остакљене позиције.

3.

ПОС 3 дим: 383/282 цм

ком.

2.00

ПОС 4 дим: 387/282 цм

ком.

1.00

ПОС 5 дим: 344/282 цм
ЈЕДНОКРИЛНИ ПРОЗОР
Израда, транспорт и уградња алуминијског
прозора изгледа и димензија према шеми,
израђен од Ал пластифицираних профила са
прекинутим термичким мостом. Крило
прозора стаклити трослојним
термоизолованим стаклом 4стопсол
/14/4/16/4лоw-е мм, и испуном аргоном
90%. Максимални коефицијент пролаза
топлоте за укупну прозорску позицију
(профил+стакло)Уwмаx=1,4W/м2К,
Оков стандардни прилагођен облику и
начину отварања , према шеми. Све
опшивне лајсне од Ал пластифицираног
лима у боји профила.Завршна обрада
профила: пластификација у текстури и боји
по избору пројектанта. У цијну улази
унутрашња ПВЦ клупица ширине до 18цм.
Обрачун по ком. комплетно уграђене и
остакљене позиције.

ком.

1.00

ПОС 6 дим: 100/282 цм

ком.

1.00

ПОС 7 дим: 130/282 цм

ком.

3.00
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Укупно браварски радови- фасадна браварија :
VI Лимарски радови
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ Извођач радова је поред описа
појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
- Лимарски радови ће бити урађени у свему према пројекту, детаљима и важећим стандардима,
цене садрже све радне операције и утрошке материјала и помоћни алат и скеле као и остале
трошкове и зараду предузећа.
Укалкулисати у јединичне цијене ставки све врсте радних скела, без обзира на висину, као и сав
потребни спојни материјал. Прије изведбе лимарских радова узети тачне мјере на лицу мјеста.
Приликом изведбе у свему се придржавати упута произвођача употријебљених материјала. Све
извести према детаљима, укључујући сва потребна китовања спојева трајноеластичним китом.

1.

ПРОЗОРСКЕ КЛУПИЦЕ
Израда и монтажа прозорских клупица
равним пластифицираним алуминијским
лимом ,д= 0,07 мм све комплетно са свим
потребним радњама, прибором и
елементима за причвршчавање, РШ до
20цм.
Обрачун по м1.
м1
22.00
Укупно лимарски радови :

VII Подополагачки радови
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПОДОПОЛАГАЧКЕ РАДОВЕ:
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова цијенама обухватио и следеће
заједничке услове:
Подополагачки радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цијене
садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују
"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 691",као и остале трошкове и
зараду предузећа.
Цијене садрже све претходне радове за извођење подополагачких радова (сортирање материјала,
чишћење и припрему подлоге, пробна слагања у суво и сл) предвиђене пројектом и прописане
нормативима за подополгачке радове.
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1.

ПРИПРЕМА ПОДЛОГЕ ЗА ПОДНИ
СИСТЕМ "ВИАСОЛ ЕЛАСТИК
ЦОНФОРД" или други еквивалентни
.Припрема подлоге брушењем. Подлога се
бруси дијамантским алатима и планетарним
брусилицама како не би дошло до
нарушавања нивелете пода при брушењу.
Сви алати и опрема морају бити спојени на
индустријске усисиваче како би се процес
брушења одвијао без прашине. Након
брушења комплетне површине усисати.
Површина након брушења мора имати
најмању вриједност затезне чврстоће од 1,5
Н/мм2 мјерена Пулл офф методом.
Мјерење извршити у присуству Надзорног
органа, те о истом сачинити Записник.•
Обрада комплетне радне површине
машином за планетарно брушење подлоге,
у циљу одстрањивања слабо везаних
дјелова, ”отварања” подлоге ради боље
адхезије прајмер смоле,..;• Исјецање анкера
око свих продора у поду, на саставима
метала и пода (сливници, прагови,...)
дијамантским резним алатима;• Усисавање
комплетне површине индустријским
усисивачима; Обрачун по м2.

м2

96.00
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2.

ПОДНИ СИСТЕМ "ВИАСОЛ ЕЛАСТИК
ЦОНФОРД" или други еквивалентни .На
постојећу припремљену подлогу ( камене
плоче или цементи естрих) израдити подни
систем. Приликом извођења водити рачуна
о монолитности подлоге односно завршног
система. Под се изводи према сљедећим
слојевима и потрошњама:- Израда прајмера
наношењем слоја прајмер смоле Виасол ЕПП 203 равним глетерима потрошња 0,30
кг/м2 уз додатак 50 % кварцног пијеска 0,10,4мм 0.15 кг/м2;- Постављање еластичне
подлоге дебљине 6 мм произвођача
Краибург. Гума се украја по комплетним
површинама простора. Након украјања гума
треба да одлежи мин 24 сата ради
аклиматизације- Љепљење гуме са
полиуретански љепилом тип Виасол ПУ Б
976. Минимална потрошња љепила 800
гр/м2- Израда шпахтл слоја наношењем
слоја полиуретанске смоле тип Виасол ПУм2

96.00
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Л 375 равним глетерима до пуне
површинске запуњености еластичне
подлоге;- Израда егализирајућег
изравнавајућег слоја наношењем
полиуретанског слоја Виасол ПУ Ц 525 који
се наноси гуменим глетерима, потрошња
0.60 кг/м2. Уграђени материјал се додатно
обрађује мохер ваљцима- Израда носивог
слоја наношењем полиуретанског слоја
ПУ-Ц 525 материјала назубљеним
глетерима 2.5 кг/м2. Уграђени материјал се
додатно обрађује игличастим ваљцимаУградња завршног заштитног УВ отпорног
полиуретанског лака Виасол ПУ С 6000П
мохер ваљцима (ца. 0,10- 0,12 кг/м2) преко
комплетних површина. Обрачун по
м2".Одабир тонова у најмање двије боје по
РАЛ тон карти ће одредити
пројектант.Обрачун по м2 готове подне
облоге са холкелом.

3.

Ал ЛАЈСНЕ
Набавка допрема и уградња Ал лајсни на
споју разнородних подова и савлађивање
препреке разлике висина цца=2 мм
Обрачун по м1.

4

Алуминијумски уградни отирач са испуном
од гуме, четке и текстила за све типове
јавних објеката, дим: цм. Основа отирача су
елоксирани алуминијумски профили који су

м1

4.00

м2

2.70
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испуњени рељефном гумом или троредном
четкицом. Сви профили са доње стране
имају дилатациону траку, која неутралише
звучни ефекат преласка преко отирача и
прави меку везу отирача и подлоге.Четкица
је направљена од најлонских влакана високе
чврстине, која на ефикасан начин уклања
прљавштину са обуће.Гумена испуна
отирача израђује се у две стандардне боје
(црна и сива). Алуминијумски профили су
повезани чврстом перфорираном гуменом
траком кроз коју пропада нечистоћа са
отирача.

Укупно подополагачки радови :
VIII Керамичарски радови
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ:
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова цјенама обухватио и следеће
заједничке услове:
Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цјене
садрже све радне операције утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују
"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству Високоградња ГН 501",као и остале трошкове и
зараду предузећа. Цјене садрже све претходне радове за извођење керамичарских радова
(сортирање материјала,чишћење и припрему подлоге,пробна слагања у суво и сл) предвиђене
пројектом и прописане поменутим нормативом. Цјене садрже уградњу првокласних материјала
атестираних према важећим стандардима. Цјене садрже пробна слагања у суво, брижљиво
бушење и урезивање плочица око продора цеви разних инсталација.
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1.

ПОПЛОЧАВАЊЕ ПОДОВА
ВЈЕТРОБРАНА, УЛАЗНОГ ХОЛА,
КУХИЊЕ ,ГАРДЕРОБЕ И САНИТАРИЈА
КЕМИЧКИМ ПЛОЧИЦАМА
Облогу у од керамичких плочица,различите
структуре и димензије потребно је физички
одстранити и доћи до носиве бетонске
подлоге(исказано у ставци
рушење).Постојећу подлогу је потребно
испитати на влачну чврстоћу ,те оштећене
дијелове одстранити. Комплет површину
изравнати цементном масом за изравнавање
типа МУРЕXИН ИЗРАВНАВАЈУЋА
МАСА или њима сличним материјалима
маx висине до 20мм. Након извршене
припреме извршити полагање Грес
Керамике Р-10 одабране од стране
архитекте са флеxибилним љепилом типа
МУРЕXИН КГФ 65 (Ц2ТЕС1).Након
полагања спојнице затворити фуг масом.
У понуди укалкулисати набавну цијену
керамике од 10 €/м², а стварна цијена ће се
признати по избору керамичких плочица од
стране пројектанта. У цијену урачунати
прикупљање , изношење ван објекта ,
утовар на камион и одвоз шута на градску
депонију.
Обрачун по м2 комплет обложене површине
са припадајућм соклом висине 10цм
фуговањем и чишћењем.
м2

53.00
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2.

ОБЛАГАЊЕ ЗИДНИХ КЕРАМИЧКИХ
ПЛОЧИЦАОблагање зидова керамичким
плочицама димензија и квалитета истог као
плочице за под, полагање фуга на фугу.
Плочице се лијепе преко суве и равне
подлоге У водоотпорном љепилу.Након
полагања спојнице затворити фуг масом у
боји те плочице очистити. Висина
облагања у санитаријама је до стропа, у
санитаријама за дјецу до висине парапета
110цм, у кухињи 150цм од коте готовог
пода) На ивицама оплочења уградити
типске ПВЦ профиле.Цијена укључује и
китање спојева оплочења (свих углова)
трајноеластичним санитар китом.У понуди
укалкулисати набавну цијену керамике од
10 €/м², а стварна цијена ће се признати по
избору керамичких плочица од стране
пројектанта.Обрачун по м2 обложене зидне
површине,комплетно са припремом зидова
који се облажу и фуговањем.

ком.
60.00
Укупно керамичарски радови : :
IX

Сувомонтажни радови

40

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛАКЕ МОНТАЖНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова цијенама обухватио и следеће
заједничке услове:
Сви радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим стандардима, цијене садрже све
радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и
стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 561",као и остале трошкове и зараду
предузећа.
Сви материјали за спуштене стропове или преградне стијене и облоге морају бити првокласни,
морају одговарати важећим стандардима и морају иматии атесте, а сви радови морају се
изводити према упутствима произвођача елемената од којих се радови изводе.Наведени радови
изводе се по техницким спецификацијама и типологији познатих производаца система (Кнауф).
У ставкама трошковника нису описане посебности везане за потребе израде инсталацијског зида
или специјалних носача за већа оптерећења, што ће извођач извести према потреби. Сва
потребна спојна средства и носиву металну конструкцију изводац испоручује према каталогу
производача система.У јединичну цијену сувомонтажерских радова укључује се сав рад,
материјал, транспорт, потребна носива конструкција за уградњу гипс картонских плоча, добава
и уградња бртвеног и причврсног материјала као и све радње бртвљења, запуњавања, обраде
површина и китања, а према техничкој документацији и упутствима производача. У случају
уградње довратника или санитарија потребно је у гипскартонске зидове уградити додатне
носиве типске металне профиле, што је укључено у цијену.
Код израде спуштених стропова у цијену се укључује добава и уградња металне конструкције и
овјеса, бртвени и причврсни материјал, као и изведбу свих опшава око отвора, пробоја, рубова,
медусобних спојева, изведбу ломних плоха, те све потребне радне скеле и платформе.Након
сваке фазе сувомонтажних радова обавезан преглед и примопредаја фазе радова путем уписа у
грађевински дневник.
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1.

2.

ПРЕГРАДНИ ЗИД Д = 15,0 цм Ф 30 Израда
и монтажа преградног зида с једноструком
металном потконструкцијом од челичних
поцинкованих зидних ЦW и УW профила .
Зид је неносив и непреносив. Висина зида
до 4м . Обострано двоструко обложен
Кнауф ГКБ (стандардним) плочама
дебљине д=12,5 мм (у санитарним
чворовима водоотпорна плоча). Изолациони
слој минералне вуне д= 75 мм . На
спојевима са подом, плафоном и зидовима
на профиле треба нањети Кнауф заптивну
траку на равну и глатку подлогу.
Ватроотпорност Ф30.Испуна спојева (ниво
обраде Q1): Кнауф Фугенфиллером са
употребом бандаж траке од стаклених
влакана. УУ цијену улазе и СW профили
међусобно учвршћују помоћу изрезаних
гипскартонских трака ширине 30цм за
наношење WЦ шкољки, умиваоника,
боилера и др. Уграђују се од одговарајуће
траверзе. Обрачун по м2 монтираног зида
спремног за молерску обраду.

ОБЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ
ВЕРТИКАЛА
Набавка, транспорт материјала и израда
обложног зида-маски од од водоотпорних
гипс картон плоча тип ГКБИ "Кнауф" или
други истих карактеристика дебљине 12,5
мм,једноструко постављеним, са челичном
поцинчаном подконструкцијом од 5 цм и
испуном плочама од минералне вуне
дебљине 5 цм сидреним против клизања.
Зид извести и међусобне спојнице плоча као
и спојнице са подом и стропом обрадити у
свему по упутству одабраног произвођача.
У јединичну цијену укључена је и израда и
сидрење носиве подконструкције зида за
строп и под,.
Овом позицијом обухватити набавку,
транспорт и уградњу целокупног материјала

м2

80.00

м2

3.00
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као и употребу лаке фасадне скеле.
Обрачун је по м2 готовог зида.

3.

Облагање плафона касетним гипс
картонским плочама димензија 625x625 мм,
дебљине 12,5 мм, са израдом једноструке
челичне потконструкције, систем Кнауф
Д142. Једноструку потконструкцију
израдити од монтажних поцинкованих
профила ЦД 60x27 мм директно
причвршћених за носиви плафон и
обложити касетним гипс картонским
плочама, по пројекту и упутству
произвођача. Поставити касетне плоче
каширане акустичним влакном, са типом
ивица плоча по избору пројектанта. У
цијену улази и радна скела. Обрачун по м2
постављене површине.
м2

4.

10.00

Набавка материјала израда, транспорт и
монтажа вјешане облога плафона Кнауф
Д112 са водоравним непрекинутим
подгледом са прекривеном
потконструкцијом од поцинкованих
челичних профила (ЦД профили 60/27) као
носиви и монтажни профили, учвршћени
Нониус овјесом за носиви плафон
(причвршчивање челичним сидреним
ексером за а.б. таваницу). Класа носивости
0,40 кН. Минимална висина спуштања је
210 мм. Висина спуштања према пројекту.
Подглед (облога) од Кнауф ГКБ гипсаних
(стандардних) плоча. Дебљина облоге
1x12,5 мм. Спој плафона са зидом извести
са раздјелном траком.
Напомена: При изради понуде и извођењу
требају се поштовати описани општи
услови за извођење сухомонтажних радова
као и упутства произвођача и нацрти из
пројекта.
м2
10.00
Укупно сувомонтажни радови : :

X

Молерско - фарбарски радови
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ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће
заједничке услове:
01.Молерско-фарабарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима заната,
цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које
прописују"Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња,ГН 531",као и остале
трошкове и зараду предузећа.
02.Завршни молерско фарбарски премази ће бити изведени у тону по избору пројектанта.
Подлога за извођење молерско-фарбарских радова мора бити равна и чврста.Пре израде
завршних премаза подлога ће бити припремљена наношењем одговарајућих претходних
премаза које прописују грађевинске норме или произвођач молерско -фарбарских материјала.
03.Извођач ће,према захтјевима из описа појединачних позиција радова, извршити
изравнавање подлоге глетовањем,при чему ће користити материјале за глетовање који
одговарају појединим врстама подлоге (малтерисане или бетонске површине и слично).
Евентуалне гвоздене делове који се нађу у подлози претходно заштитити .

1.

2.

Бојење дијела унутрашњих старих и нових
омалтерисаних зидова полудисперзивном
бојом у најмање два тона до постизања
равномерног и чистог тона , зидне
површине претходно изравнати
глетовањем.
Обрачун по м2 обојене и изглетоване
површине зида заједно са потребном
скелом.
Бојење унутрашњих зидова и плафона од
гипс картонски плоча полудисперзивном
бојом до постизања равномерног и чистог
тона , зидне површине претходно
изравнати глетовањем.
Обрачун по м2 обојене и изглетоване
површине зида заједно са потребном
скелом.

м2

150.00

м2
65.00
Укупно молерско- фарбарски радови : :

XI

Фасадерски радови
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ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ФАСАДЕРСКЕ РАДОВЕ Извођач радова је поред
описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
- Фасадерски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и
правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке матеијала, помоћни алат и скеле које
прописују "Норамативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња,ГН-421", као и остале
трошкове и зараду предузећа.
1.

ТЕРМОИЗОЛОВАНА ФАСАДА ОД
ФАСАДНОГ СТИРОПОРА СА
ЗАВРШНИМ МАЛТЕРОМ д=10цм и 2
цм.Израда термоизолирајуће "Рофиx" или
једнако врједане фасаде, од стиропора
постављеног на љепило и типлима
учвршћеног за фасаду, почетног профила,
угаоних и окапних профила на ивицама,
утискивање стаклене мрежице у љепило,
импрегнација и завршна обрада у следећим
слојевима: 1x потпуна заштита столарије са
ПВЦ тракама и грађевинском фолијом.1x
самогасиви стиропор, дебљине 10 цм,
густоће 15-17 кг/м3, љепљен на зид и
приљубљен један уз други без шупљина уз
додатно причвршчење поцинкованим
вијцима (5-6 ком/м2) Љепило се наноси
наоколо уз руб плоче у ширини од 5 цм и
још по средини плоче најмање три тачке
(мрље) око 10 цм промјера. Нанос љепила
на плочу не смије бити дебљи од 2 цм.1x
наношење првог слоја основног малтера1x
армирање основног малтера са алкално
постојаном стакленом мрежицом
утиснотом глетерицом са преклопом од 10
цм.1x уградња угаоних, дилатацијских и
окапних профила са мрежицом1x преко
утиснуте мрежице нанесемо равнајући слој
грађевинског љепила у дубини од 3 мм.1x

м²

70.00
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наношење преднамаза 1x наношењеи
завршног фасадног слоја, силикатносиликонским малтером,(Рофикс СТО, или
сл.).Величина гранулације 1,5мм, боја по
избору пројектанта.Све рубове на фасадној
површини и "спалете" отвора за прозоре
ојачати двоструким слојем стаклене
мрежице.Око отвора се изводи
термоизолација из плоча дебљине 2 цм, што
није посебно обрачунато, већ је укључено у
јединичну цијену ставке.Обрачун по м2
готове фасаде по опису.
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2.

ВЕНТИЛИСАНА ФАСАДАНабавка,
транспорт и монтажа пројектованог система
вентилирајуће фасаде са облогом од ХПЛ
компакт плоча која се састоји од следећих
слојева гледајући од зида ка споља:термоизолација ( камена вуна 120 мм +
паропропусна а водо непропусна
фолија)Подконструкција (челична
примарана 30+20 мм и алуминијумска
секундарна 40 мм)ваздушни слој ( 20 мм
).Завршна облога фасаде ФундерМаx (Маx
Еxтериор Ф Qуалитy д=8-10мм).
Термоизолација се може поставити по
потреби и у два слоја унакрсно ради
избегавања термичких мостова.Табле
термоизолације се за објекат причвршћују
посебним антикорозивним анкерима.Преко
камене вуне поставља се парна брана тј.
паропропусна фолија а водонепропусна или
такозвана НТ Фолија .Она има својство да
пропушта пару, и омогућава испаравање из
унутрашњег простора објекта, док са
спољашне стране спречава еветуално
квешење камене вуне.Ова фолија је трајна и
постоја јер трпи температурне разлике од 40 до +80°Ц.Подконструкција челична
примарнаПодконструкција вентилирајуће
фасаде се састоји од топло – цинковане
конструкције анкероване за бетонски зид

м²

20.00
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објекта.Подконструкција алуминијумска
секундарна. Конструкција вентилирајуће
фасаде се састоји од алуминијумских
профила ушрафљених за челичну
кострукције раздвојену ПВЦ подметачина
од 10-20 мм.Завршна облога фасаде. На
монтирану алуминијумску конструкцију
нитује се или лијепи завршна облога
специјалним лепковима, на растојању од
минимим 30 мм од
термоизолације.Специјални лијепак се
после 48 х окамени и не постоји могућност
одлепљивања, демотажа залепљене плоче је
могућа само физичким ломом. Тип, врста и
димензије плоча као и избор боје дезена и
сл су по избору пројектанта тј.
наручиоца.Плоче се постављају са
међусобном размаком ( фугом ) од 1-3
мм.Овом позицијом обухватити набавку,
транспорт и уградњу целокупног
материјала.Обрачун је по м2 готове фасаде.

Укупно фасадерски радови : :
XII Остали радови
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ
Поред описа појединачних ставки радова извођач радова ће ценама обухватити и следеће
заједничке услове;
Цијене сваке ставке радова садрже рад,материјал, алате и помоћне скеле које прописују
стандарди рада и технички нормативи,као и остале трошкове и зараду предузећа.
1.

СКРИН РОЛЕТНЕ
Набавка материјала, радионичка израда
допрема и монтажа унутрашњих скрин
ролетни у простору групних соба. Платно
скрин боја и њанса по избору пројектанта.
Кутија 12 цм, уградбена у стропу са
могућом уградњом дијела бочне водилице
(само у стропу). Покретање - погон ручни са палицом.
Висина спуштања 282 цм. (групне собе)
Мјере контролисати на објекту.
Обрачун по м2

м2

57.00
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2.

Завршно чишћење након довршетка свих
грађевинских и завршних радова. Овом
ставком обухваћено је финално чишћење
подова, окова, стакала, санитарних
предмета, оплочења и сл.
Обрачун по м2 нетто тлоцртне површине
очишћеног простора.

3.

Овом ставком је предвиђено обезбјеђење
средстава у висини од цца 5% за накнадне
радове и непредвиђене радове који се појаве
у току извођења радова. Висина средстава
из ове ставке одобрит ће Инвеститор и
Надзорни орган над извођењем радова
путем овјерене грађевинске књиге и
грађевинског дневника.Извођач радова се
обавезује да ће количине накнадних и
непредвиђених радова доказати техничком
документацијом.

м2

160.00

пауш.
1.00
Укупно остали радови : :

I

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКОГ ДИЈЕЛА
Радови демонтажа и рушење

II

Зидарски радови

III

Столарски радови

IV
V

Хидроизолатерски радови

А

VI

Браварски радови - фасадна браварија
Лимарски радови

VII

Подополагачки радови

VIII

Керамичарски радови

IX

Сувомонтажни радови

X

Молерско - фарбарски радови

XI

Фасадерски радови

XII

Остали радови
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УКУПНО:

ПРЕДМЈЕР РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(ПРОМЈЕНА САДРЖАЈА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ) ,
У УЛИЦИ I КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ НО бр.1, БАЊА ЛУКА
Б) ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Бр.

ВРСТА РАДОВА

Јед.
мјера

Количина

Јед.
цијена

I КАНАЛИЗАЦИЈА
1.
Набавка, транспорт и уградња ХТПП
трослојних канализационих цијеви и
фитинга за
унутрашње инсталације,
произведених према ЕН 1451
од
полипропилена-хомополимера (ПП-Х), са
спољашњим сивим и унутрашњим бијелим
слојем, а у свему према пројектованим
пречницима и датој спецификацији. ХТПП
цијеви и фитинг морају да су тестиране
према ЕН 14366 и ДИН 4109 и да задовоље
захтеве минималне звучне изолације од 24
дБ(А), што доказује Фраунхофер-ов
извештај о испитивању уз испоручене
цијеви. Цијеви и фазонски комади треба да
буду типа ХТ(ПП) произвођача „Пештан”
Аранђеловац или еквивалентног квалитета.
При
полагању
и
монтажи
цијеви
контролисати да буду у пројектованом паду.
Контролу пада је потребно вршити уз
присуство Надзорног органа.Радове извести
у свему према техничким прописима за
предвиђену врсту цијеви, односно у складу
са захтјевима ЕН 12056 и СРПС ЕНВ 13801,
на начин који је предвидио произвођач
цијеви и у складу са упутствима Надзорног
органа.
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ЦИЈЕНА
УКУПНО

2.

3.

4.

5.

Произвођач, тип и датум производње морају
бити одштампани на свакој цијеви.
ДН/ ОД 160
ДН/ ОД 110
ДН/ ОД 110
ДН/ ОД 50
Набавка, транспорт и монтажа аутоматског
одзрачног
вентила.
Обрачун по комаду.

м1
м1
м1
м1

15.64
4.34
6.33
8.06

ф 110 мм
Набавка, транспорт и монтажа подног
сливника са пониклованом квадратном
решетком и одводом ф50 мм. Обрачун по
комаду.

ком.

2

сливник ф 50 мм пролазни
Набавка, транспорт и монтажа лимених
пониклованих враташаца вел. 25 x 25 цм, са
рамом, који се постављају на ревизионим
отворима код обзиданих када, штранг
вентила и ревизионих фазонских комада на
вертикалама. Обрачун по комаду.

ком

3

ком.

2.00

Проба исправности рада и
водонепропусности канализационе мреже.
Обрачун по м1.

м1

34.37

Укупно канализација:

II ВОДОВОД
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1.

2.

3.

Набавка,
транспорт
и
уградња
ФЛУИДТХЕРМ цијеви за транспорт воде
под
притиском,
израђених
од
полипропилена (ППР), називног притиска,
пречника, класе одређене пројектом (СДР 6,
СДР 7.4, СДР 9, СДР 11) и фитинга
израђених од ПП-Р-а, у потпуности
израђених у складу са ЕН 15874, о чему
свједочи ИЦЦ-ПМ1106 сертификат као
обавезни прилог уз испоручене цијеви.
Цијеви и фитинг треба да буду типа
„Флуидтхерм”
произвођача
„Пештан”
Аранђеловац или еквивалентног квалитета.
Радове извести у свему према техничким
прописима за предвиђену врсту цијеви,
односно у складу са захтјевима ЕН12056 ,
на начин који је предвидео произвођач
цијеви и у складу са упутствима Надзорног
органа. Обавезно је урадити тестирање
цјевовода
према
инструкцијама
произвођача. Произвођач, тип и датум
производње морају бити одштампани на
свакој
цијеви.
У цијену урачунати
изолацију, од
,,пламафлекса,, деб. 3 мм, за цијеви у
висећем разводу или за цијеви у зидним
шлицевима и евентуално штемање шлицева
за
полагање
цијеви.
Обрачун по м1.
Ø25 мм
Ø50 мм
Набавка, транспорт и монтажа аутоматског
водоводног одзрачног вентила, који се
монтира на врху вертикале за снабдијевање
објекта
санитарном
водом.
Обрачун по комаду.

м1
м1

19.50
16.99

Ø15 мм
Набавка, транспорт и монтажа пропусних
вентила Ф 1395, са пониклованом капом и
розетом.
Обрачун по комаду.

ком.

1.00

ф 25 мм
ф 20 мм

ком
ком

2
18
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4.

Набавка,
транспорт
и
монтажа
пониклованих кутних вентила Ф 89, са
пониклованом
розетом.
Обрачун по комаду.
ф 15 мм

5.

Тлачна
проба
изведене
инсталације
водовода, на пробни притисак од 9 бара, у
трајању минимум 30 мин, или док се не
прегледа сва инсталација, те испирање и
хлорисање, са обавезним узимањем узорака
воде
и
испитивањем
хигијенске
исправности.
Обрачун по м1.

ком

15

м1

36.49

Укупно водовод:

III САНИТАРНА ОПРЕМА
1. Набавка, транспорт и монтажа wц шоље од
фајанса
И
класе,
са
комплет
нискомонтажним бешумним водокотлићем,
од фајанса И класе, са одсисач арматуром,
кутним пониклованим вентилом ф 15 мм, Ф
1401 са розетом, испирном цијеви ф 32 мм и
поклопцем.
Са
подним
одводом.
Обрачун по комаду.
2.

3.

ком.

1

ком.

4

ком.

5

Набавка, транспорт и монтажа wц шоље од
фајанса
И
класе,
са
комплет
нискомонтажним бешумним водокотлићем,
од фајанса И класе, са одсисач арматуром,
кутним пониклованим вентилом ф 15 мм, Ф
1401 са розетом, испирном цијеви ф 32 мм и
поклопцем,
прилагођена
за
дјецу
предшколског узраста. Са зидним одводом.
Обрачун по комаду.
Набавка, транспорт и монтажа умиваоника
од фајанса И класе, са испусним вентилом и
сифоном, са пониклованом једноручном
стојећом батеријом
за Т и Х воду.
Обрачун по комаду.
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4.

Набавка, транспорт и монтажа парапетног
електричног гријача воде, преливног
система, запремине 15л, за монтажу изнад
умиваоника. Електрични бојлер поставити и
повезати са електричном енергијом.
Обрачун по комаду бојлера.
ком.

2

ком.

1

ком.

1

ком.

5

ком.

5

Набавка,
транспорт
и
постављање
хромираног држача пешкира. Обрачун по
комаду држача пешкира.

ком.

5

10. Набавка, транспорт и постављање држача
тоалет папира. Обрачун по комаду држача
тоалет папира.

ком.

5

ком.

5

5.

6.

7.

8.

9.

Набавка, транспорт и монтажа парапетног
електричног гријача воде, преливног
система, запремине 10л, за монтажу испод
умиваоника. Електрични бојлер поставити и
повезати са електричном енергијом.
Обрачун по комаду бојлера.
Набавка, транспорт и монтажа парапетног
електричног гријача воде, преливног
система, запремине 10л, за монтажу испод
судопера. Електрични бојлер поставити и
повезати са електричном енергијом.
Обрачун по комаду бојлера.
Набавка,
транспорт
и
постављање
хромиране
полице
са
стаклом.
Обрачун по комаду полице.
Набавка, транспорт и постављање огледала,
димензија 40x60 цм. Огледало поставити на
одговарајућој висини помоћу типлова и
месинганих завртњева. Обрачун по комаду
огледала.

11. Набавка,
транспорт
и
постављање
хромиране сапуњаре. Обрачун по комаду
сапуњаре.
1. КАНАЛИЗАЦИЈА
2. ВОДОВОД
3. САНИТАРНА ОПРЕМА

ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:
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ПРЕДМЈЕР РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(ПРОМЈЕНА САДРЖАЈА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ) ,
У УЛИЦИ I КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ НО бр.1, БАЊА ЛУКА
В) ЕЛЕКТОИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр.

ВРСТА РАДОВА

Јед.
мјера

Количина

Јед.
цијена

ЦИЈЕНА
УКУПНО

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Овим предмјером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и
свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање, како је то
наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у
исправно (првобитно) стање свих оштећених мјеста на већ изведеним радовима и конструкцијама.
У цијену се урачунава цијена свог наведеног материјала у позицијама и цијена монтажног
неспецифицираног материјала, цијена радне снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад.
Цијена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и
пуштање у рад свих елемената инсталација наведених у позицијама.
I

Јед.
мјера

РАЗВОДНИ ОРМАР

Количина

Јед.
цијена

Адаптација мјерног разводног ормара МРО.
Ормар је израђен од декапираног лима, са
вратима, бравом и кључевима, обојен
стандардним лаком, ИП 43. Потребно је додати
следећу опрему:

1.

Трофазно двотарифно мјерно бројило активне
енергије 3x230/400 40 А - испитивање

постоји

трополни аутоматски осигурач називне
вриједности струје 32 А тип Ц

постоји

- ФИД склопка 40/0.3 А

постоји

трополни аутоматски осигурач називне
вриједности струје 16 А тип Б

ком

2

- једнополни аутоматски осигурач називне
вриједности струје 16 А тип Б

ком

17

- једнополни аутоматски осигурач називне
вриједности струје 10 А тип Б

ком

3

- једнополни аутоматски осигурач називне
вриједности струје 6 А тип Б

ком

1

Укупно МРО:
2.

Испитивање и пуштање у рад

паушално
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II
1.

УКУПНО I
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И
РАСВЈЕТА
Испорука потребног материјала и полагање
кабла ПП-Y 3x1.5мм² п/ж у ПВЦ цијеви

Јед.
мјера

Количина

м

150

2.

Испорука потребног материјала и полагање
кабла ПП-Y 4x1.5мм² п/ж у ПВЦ цијеви

м

50

3.

Испорука потребног материјала и полагање
кабла ПП-Y 3x2.5мм² п/ж у ПВЦ цијеви

м

250

м

25

м

15

4.

Испорука потребног материјала и полагање
кабла ПП-Y 5x2,5мм² п/ж у ПВЦ цијеви

5.

Испорука потребног материјала и полагање
ПВЦ заштитне цијеви за полагање оптичког
кабела с вана до Рацк ормара

6.

Испорука и уградња обичне кутије фи 60 за
уградњу до једног модула, са носачем и
оквиром (једна утичница или прекидач)

ком

4

7.

Испорука и уградња модуларне уградне кутије
за уградњу до 4 модула, са носачем и оквиром.

ком

16

Модуларни сет, тип4, 2x4М, са декоративним
оквиром и припадајућим елементима бијеле
боје, УВ отпорни, отпорност на хемикалије за
чишћење у кућанству, без халогена, у складу са
РоХС, тип као Уница Сцхнеидер Елецтриц. Сет
се састоји од:
уградна кутија 2x4М, ком 1
декоративни оквир 2x4М са носачем, у складу
са ЕН60669-1, ком 1

ком

4

Испорука и монтажа једнополних прекидача
10А/250В за монтажу п/ж тип као Сцхнеидер
Уница Топ

ком

6

ком

4

ком

2

ком

4

Јед.
цијена

8.

9.

10. Испорука и монтажа наизмјеничних прекидача
10А/250В за монтажу п/ж тип као Сцхнеидер
Уница Топ
11. Испорука и монтажа купатилског сета
2x10А,1x16А, 250В.
12. Испорука и монтажа монофазне утичнице са
заштитним контактом 16А; 250В за монтажу
п/ж тип као Сцхнеидер Уница Топ
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13. Испорука и монтажа монофазне утичнице са
заштитним контактом 16А; 250В за монтажу
п/ж са поклопцем тип као Сцхнеидер Уница
Топ
14. Испорука и монтажа модуларног слијепог
модула, један модул
15. Испорука и уградња шуко утичнице 16А, 250В,
са поклопцем (позиција кухиња, wц)
16. Испорука и монтажа трофазне прикључне
кутије 16А; 250В за монтажу п/ж
17. Испорука и монтажа свјетиљки:
18. - свјетиљка надградна Дисано Иллуминазионе
842 ЛЕД 36w ЦЛД, ЦЕЛЛ wхите
19. Фоснова Спеакер 2 ЦЛД ЦЕЛЛ wхите
20. Испорука и уградња паник свјетиљке
21. Ситни спојни монтажни материјал
22. Испитивање и пуштање у рад

ком

40

ком

5

ком

2

ком

1

ком
ком

15
12

ком
9
паушално
паушално

УКУПНО II

1.

ТВ СИСТЕМ, РАЧУНАРСКОТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА
Рацк ормар са уградњом

2.

Набава, испорука
утичнице

3.

Набава, испорука и уградња дупле рачунарске
утичнице

4.

Набава,
испорука
и
уградња
ФМ/ТВ утичнице за уградњу у модуларне
кутије

III

и

уградња

Јед.
мјера

Количина

ком

1

ком.

2

ком.

2

ком.

4

Јед.
цијена

рачунарске

5.

Набава, испорука и уградња кабела РГ 6 КТХ
99

м

50

6.

Набава, испорука и полагање флекси цијеви
или ПНТ Φ 16

м

80

7.

Испорука и уградња УТП ЦАТ 6 кабл

м

30

8.

Испорука и уградња ИY(Ст)Y 3x2x0,6 мм²
кабла

м

15

Добава и уградња спојног и причврсног
материјала
паушал
10. Спајање, подешавање и пуштање у рад
паушал
9.
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УКУПНО III
Јед.
мјера

Количина

Микропроцесорска Адресибилна БЦ06-1/ИНТ1 централа са 4 петље, могуцност просирења до
6 петљи, 25 елмената по петљи, потрошња 70
до 94.8 мА или слична.

кпл

1

2.

Испорука и уградња адресабилног оптичког
детектора пожара ФИ700/ОТ са изолатором
петље и подножјем или сличан.

ком.

13

3.

Испорука и уградња адресабилног ручног
јављача пожара ЛСТ ФИ700 за унутрашњу
монтажу, ресетабилни, напајање са петље или
сличан.

ком.

2

ком.

1

ком.

2

м

70

IV

ИНСТАЛАЦИЈА ВАТРОДОЈАВЕ

1.

4.

Испорука и уградња адресабилне
противпожарне сирене са бљескалицом за
вањску монтажу WМССТ-РР-П33, напајање са
петљеили слична.

5.

Испорука и уградња адресабилне
противпожарне сирене за унутрашњу монтажу
ФИ700/WМ66/СОУР, напајање са петље или
слична.

6.

7.

Јед.
цијена

Испорука и уградња безхалогеног кабла ЈЕБХ(Ст)Х 2x2x0,8 мм за повезивање система
ватродојаве. Кабл се полаже у ПНТ
инсталационим
заштитним
цијевима
и
кабловским регалима у гаражама објекта.
Ставка обухвата ПНТ заштитне цијеви.
Функционално испитивање инсталација
система за дојаву пожара, издавање записника о
стручном налазу, и пуштање у рад, давање
упутстава за рад на нашем језику са обуком
корисника за руковање системом за дојаву
пожара.
паушално
УКУПНО IV:
I. РАЗВОДНИ ОРМАРИ
II. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И РАСВЈЕТА
III. ТВ СИСТЕМ, РАЧУНАРСКО-ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА

58

ЦИЈЕНА
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IV. ИНСТАЛАЦИЈА ВАТРОДОЈАВЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

ПРЕДМЈЕР РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(ПРОМЈЕНА САДРЖАЈА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ) ,
У УЛИЦИ I КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ НО бр.1, БАЊА ЛУКА
Г) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр.
I
1.

2.

ВРСТА РАДОВА

Јед.
мјера

Количина

ком

2

ВЕНТИЛАЦИЈА САН.ЧВОРОВА
Испорука и монтажа каналског вентилатора
за монтажу на округле вентилационе канале,
у металном кућишту, паљење преко
прекидача
за
расвјету,
производња
Сyстемаир следећих типова и величина:
К 125 М (В=100 м3/х при Δп=100 Па)
Испорука
и
монтажа
тиристорског
регулатора
рада
монофазних
мотора
вентилатора,
производња
Сyстемаир
следећих типова и величина:

3.

РЕЕ 1
Испорука и монтажа флексибилне везе - брза
спојница за спој на округле вентилационе
канале, производња Сyстемаир следећих
типова и величина:

ком

2

4.

ФК 125
Испорука и монтажа неповратне клапне за
спој на округле вентилационе канале,
производња Сyстемаир следећих типова и
величина:
РСК 125
Испорука и монтажа одсисног вентилационог
вентила, производња Сyстемаир следећих
типова и величина:

ком

4

ком

5

ком

5

5.

-

Јед.
цијена

ЕФФ Ø125
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6.

Испорука и монтажа алуминијске вањске
заштитне жалузине са мрежицом, округла,
производња Сyстемаир следећих типова и
величина:

7.

ИГЦ 200 ЛИ
Испорука и монтажа округлих спиро канала
израђених од поцинчаног лима са свим
материјалом
за
спајање,
овјешење,
укрућење, заптивање, комплет са потребним
фазонским комадима (којена, "Т" комади,
редукције и сл.)димензија:

ком

2

8.

Ø125
Пробијање отвора за пролаз канала и
смјештај вањске жалузине у АБ зиду, без
завршне обраде истог

м

16

пауш.
пауш.

2
1

кпл

1

9.

Припремно завршни радови
УКУПНО

II
1.

КАЛОРИМЕТАР

120.00

Испорука и монтажа мјерача утрошка
топлотне енергије (калориметра) НО15 у
навојниом споју номиналног протока 0,5
м3/х, комплет са потребним сондама,
кабловима, рачунском јединицом. У цијену је
укључено одсјецање постојећих цијевних
прикључака, ради уградње калориметра,
уградња,
те
пуњење
инсталације,
одзраћивање и пуштање у рад.
УКУПНО
I. ВЕНТИЛАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА
II. КАЛОРИМЕТАР
УКУПНО:

ПРЕДМЈЕР РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ПРОМЈЕНА
САДРЖАЈА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ) , У УЛИЦИ I КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ НО бр.1, БАЊА ЛУКА
Д) СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА
Бр.

ВРСТА РАДОВА

Јед. мјера

Количина

Јед.
цијена
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А. ДЈЕЧИЈЕ СОБЕ ОПРЕМА
1. Кревети за дјецу дрвени склопиви 130x50x15
цм, израђени су од масива буковог дрвета и
шперплоче, површина кревета је анатомска,
ноге склопиве.
2.

3.

4.

5.

6.

ком.

50.00

ком.

50.00

ком.

10.00

ком.

6.00

ком.

50.00

ком.

50.00

Дјечије столице са отворима без руконаслона
34x32xх31/60. Столица је израђена од дрвених
округлих шипки, ноге имају пвц чеп да би се
спријечило клизање и бука. Сједало и наслон су
израђени од шперплоче са отворима за
вентилацију. Столице су израђене у складу са
стандардима ЕН1729-1 И ЕН 1729-2
Дјечији сто округли Фи 75, радна плоча је
направљена од иверице дебљине 24 мм
обострано обљепљене ултрапасом. Рубови су
заобљени ноге стола су округле фи 55 из
масивне лакиране буковине са пвц чепом да би
се спријечило клизање И бука. Ноге су
причвршћене за плочу свака посебно без
носећег вијенца ради лакшег приступа испод
стола. Столови су израђени у складу са
стандардима ЕН 1729-1 и ЕН 1729-2.
Ормари за дјечије кревете 120x65xх205
Ормари морају бити израђени од универа
дебљине 19мм, рубови ормара по могућности
да буду заобљени обљепљени АБС траком. Дно
ормара мора имати соклу висине 10цм. Горња
плоча ормара треба бити од универа 36цм са
АБС траком 2мм. Леђа ормара мора бити од
шперплоче. Врата ормара морају имати
бравицу за закључавање,У унутрашњости
ормара морају бити мале преграде од буковог
дрвета димензија 50x50x600мм, да раздвоје
сваки кревет. Изнад ормара мора бити дио за
чисту постељину са вратима. Боја ормара по
избору инвеститора
Душек за кревет са навлаком. Димензију
душека ускладити са димензијом кревета,
дебљина 5цм.
Дека за дјецу, димензије дека ускладити према
креветима
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7.

Навлака за дјецу, димензије навлаке ускладити
према креветима.

8.

Плахте са гумом, димензије плахти ускладити
према креветима

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Телевизор, ЛЦД 32 инча
ЦД касетофон
ДВД плејер
Клима собна
Сто за васпитача 130x50x75 са четири ладице
Столица за васпитача, букове ноге, сједало и
наслон тапацирани у штофу по избору
инвеститора
15. Тепих дим 2x2 м обрађени рубови
16.
Ормари за дидактику 240цм, сет- комода
затворена 80x40x100 са 4 врата + комода
отворена 80x40x100 + комода ниска са двије
ладице 80x40x50, боја према избору инвеститора
17. Полице за дидактику ,отворени ормар са 4

ком.

100.00

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

100.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

ком.
ком.

2.00
2.00

ком.

2.00

полице, дим. 80x40x196
ком.
2.00
18. Ормар гардеробни двокрилни са бравицом и
кључем, дим. 95x50x205
ком.
1.00
19. Маске за радијаторе- мјере узети на лицу мјеста
пауш.
1.00
20. Табла од плута 145x78цм
ком.
1.00
УКУПНО ДЈЕЧИЈЕ СОБЕ ОПРЕМА:
Б) КУХИЊА
1. РФ Радни сто са једном ладицом 140x70xх85 Са
заштитом зида назад х=100мм. Са једном
ладицом на десној страни. Подесиве иноx ногице.
Комплет иноxАиСи 304
ком.
2.00
2. РФ Дупли судопер 120x70xх85. Са два корита
димензија 500x500x300 мм. Са воденим рубом.
Са маском која скрива корита. Са заштитом зида
назад х=100мм. Без доње полице. Подесиве иноx
ногице. Комплет Иноx АиСи 304
ком.
1.00
3. Електрични шпорет са рерном
1.00
ком.
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4.

Машина за прање чаша и суђа Аристарцо,
Италија. Модел: АФ 50.35 М Димензије:
572x630x814 мм Димензија корпе: 500x500 мм
Чиста унутрашња висина: 350 мм Циклус прања:
90-120 сец Потрошња воде по циклусу: 2 лт
Снага пумпе: 550W Снага гријача танка/бојлера:
2.4/ 3 КW Капацитет танка / бојлера: 20 лт / 5 лт
Водени притисак : 2-5 бара Тезина : 66 кг
Напајање: 230В-50Хз Укупна снага: 3.55 кW. Са
двије корпе за чаше, корпицом за есцајг и
држачем за тањириће. Са корпом за тањире дозатор за прање и испирање уграђен у машину

5.
6.

Фрижидер средњи
РФ висећи елемент 100x40x60 са средњом
полицом и двоје клизних врата
РФ лонац 4л
РФ лонац 3л
Француска кашика
Француска виљушка
Нож велики
Кутлаче 2 дцл
Кутлаче 1 дцл
Кашике веће за подјелу хране
РФ шоља за чај по броју дјеце у вртићу
РФ тембела већа
РФ дезертни тањир мањи
Кашика
Виљушка
Бокали за топле напитке 3л
Бокали за воду ПВЦ 3л
Чаше за воду 2дцл ПВЦ
Тацне чвршће ПВЦ
Колица за храну
Бојлер
Лавабо за прање дјеце

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
3.00
3.00
20.00
5.00
2.00
3.00
2.00
УКУПНО КУХИЊА :

В) ГАРДЕРОБА И ХОДНИК
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Гардеробни ормар 6ком
Отворена гардеробна клупица за 8дјеце, на
леђима клупице у врху су закачке за јакне и
дјечије руксаке, у горњем дијелу клупице мора
бити полица са преградама, за капе итд. Испод
сједећег дијела мора бити метална решеткаста
преграда за одлагање обуће.
Огласна табла
Огледало
Отирач унутрашњи дим. 50*35
Корпа за смеће
Корпа за кишобране

Г) ДИДАКТИЧКА ОПРЕМА
1. Блок бр.3
2. Блок бр.5
3. Љепило Охо
4. Љепило у стику
5. Дрвене боје 12/1
6. Воштане боје
7. Фломастери 12/1
8. Шпенадле
9. Графитне оловке са гумицом
10. Колаж папир, самољепљиви А4, 12 боја
11. Фотокопир папир А4, више боја у пакету
12. Туш у боји, 6/1
13. Угљени штапићи
14. Водене боје
15. Папир фотокопирни А4, 80гр бијели
16. Папир хамер у бојама
17. Фломастери џамбо, дебљи 50/1
18. Лак у спреју
19. Спреј, снијег
20. Воштане боје џамбо, дебље 50/1
21. Темпере 1/1 Л више боја
22. ПАНО ОД ПЛУТА димензија 145x78 цм
23. Креп папир
24. Боја за витраж и текстил 1/1л
25. Шиљало метално
26. Хефталица
27. Пуњење за хефталицу

ком.
6.00
ком.
1.00
ком.
1.00
1.00
ком.
ком.
1.00
1.00
ком.
УКУПНО ГАРДЕРОБА И ХОДНИК :
ком.
ком.
ком.
ком.
пак.
пак.
пак.
пак.
ком.
ком.
пак.
пак.
пак.
ком.
пак.
ком.
пак.
ком.
ком.
пак.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

50.00
50.00
50.00
25.00
30.00
30.00
15.00
4.00
60.00
50.00
4.00
5.00
15.00
20.00
10.00
20.00
10.00
10.00
2.00
15.00
15.00
4.00
20.00
6.00
30.00
2.00
6.00
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Селотејп већи широки
Селотејп мањи уски
Кист за водене боје већи
Кист за темпере већи
Бушач папира
Маказе велике
Маказе мале за дјецу
Лењир 30 цм
Гумице за брисање
Хемијска оловка
Маркер фломастер сигнир 4/1
Пластелин
Дас маса
Тапетно љепило- охо
Коверте американ бијеле
Кошуљица ПВЦ 100/1
Фасцикле папирне

Д) ДИДАКТИЧКЕ ИГРАЧКЕ
1. Мекани конструктор
2. Пузле
3. Лутке
4. Суђе у мрежици
5. Гумени аутићи у дисплеју
6. Гумене животиње домаће
7. Гумене животиње дивље
8. Микијева радионица
9. Графомоторички лавиринт
Е) ЗАВРШНО ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

ком.
4.00
ком.
15.00
ком.
50.00
ком.
30.00
ком.
2.00
ком.
2.00
ком.
30.00
ком.
2.00
ком.
10.00
ком.
4.00
пак.
6.00
пак.
50.00
ком.
20.00
ком.
4.00
ком.
100.00
пак.
2.00
ком.
6.00
УКУПНО ДИДАКТИЧКА ОПРЕМА:
ком.
4.00
ком.
4.00
ком.
4.00
ком.
4.00
сет.
1.00
сет.
1.00
сет.
1.00
ком.
1.00
ком.
1.00
УКУПНО ДИДАКТИЧКЕ ИГРАЧКЕ:
пауш.
1.00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
А) ДЈЕЧИЈЕ СОБЕ ОПРЕМА
Б) КУХИЊА
В) ГАРДЕРОБА И ХОДНИК
Г) ДИДАКТИЧКА ОПРЕМА
Д) ДИДАКТИЧКЕ ИГРАЧКЕ
Е) ЗАВРШНО ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА
УКУПНА ЦИЈЕНА (А + Б + В + Г+ Д+ Е):

НАПОМЕНА:
Понуђач/Извршилац услуге би требао прије давања коначне понуде/одабира материјала и врсте опрем
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за све наведене ставке у спецификацији да претходно контактира ЈУ Центар за предшколско васпитањ
и образовање Бања Лука, од које ће добити детаљније описе за наведене ставке те од исте да добиј
одобрење за понуђену опрему.

Исто тако, Понуђач/Извршилац услуге треба да у цијену урачуна набавку, довоз и монтажу опреме кој
је наведена у спецификацији.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А)
Б)
В)
Г)
Д)

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ОПРЕМА
Укупна цијена без ПДВ-а:
Попуст:
Укупна цијена без ПДВ-а са попустом:
ПДВ (17%):
Укупна цијена са ПДВ-ом:

НАПОМЕНА: ПРЕДМЈЕР ЈЕ ПРИПРЕМЉЕН НА ОСНОВУ ПРОЈЕКТА ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
(ПРОМЈЕНА
САДРЖАЈА У ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ) ,
У УЛИЦИ I КРАЈИШКЕ БРИГАДЕ НО бр.1, БАЊА ЛУКА И ДОПУНЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА ДОСТАВЉЕНЕ ОД ЈУ ЦЕНТРА ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ БАЊА ЛУКА
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Анекс 6
ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која је
повјерљива

Бројеви
Разлози за
страница с тим
повјерљивост тих
информацијама
информација
у понуди

Временски
период у којем ће
те информације
бити повјерљиве

Потпис и печат понуђача
__________________________
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Анекс 7

НАЦРТ

УГОВОР
о реконструкцији пословног простора (промјене садржаја у дјечији вртић) у
улици Прве крајишке бригаде народне одбране број 1 у Бањалуци
Закључен између:
1. ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа Градоначелник Мр Игор Радојичић (у даљем
тексту: Наручилац)
2. ___________________, које заступа __________________ (у даљем тексту:
Извођач)

Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији пословног простора
(промјене садржаја у дјечији вртић) у улици Прве крајишке бригаде народне
одбране број 1 у Бањалуци.
Уговорне стране закључују овај уговор након проведеног преговарачког поступка
јавне набавке број 20-404-______, а на основу одлуке Градоначелника број 12-Г________ од _______________ године.
Члан 2.
Извођач се обавезује да, за рачун Наручиоца, изведе радове на реконструкцији
пословног простора (промјене садржаја у дјечији вртић) у улици Прве крајишке
бригаде народне одбране број 1 у Бањалуци, а у свему према предмјеру и
предрачуну радова који чини саставни дио овог уговора.
Извођач се обавезује да ће радове који су предмет овог уговора извести стручно и
квалитетно у складу са техничким прописима и стандардима, који важе за извођење
наведених радова. Извођач је дужан да изведе радове на начин и у роковима који су
одређени овим уговором, прописима и правилима струке.
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ЦИЈЕНА
Члан 3.
Цијена уговорених радова износи __________________. У цијену је урачунат ПДВ.
Плаћање уговорене цијене вршиће се на основу испостављених, и од стране
Наручиоца, овјерених ситуација.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 4.
Рок за извођење радова јe 90 дана од дана увођења Извођача у посао.
Извођач је дужан да радове започне одмах по увођењу у посао од стране
Наручиоца.
Уколико Извођач не поступи по захтјеву Наручиоца, односно не започне са
извођењем радова Наручилац може раскинути уговор, наплатити гаранцију за
добро извршење посла и посао повјерити трећем лицу на трошак Извођача.
Увођење Извођача у посао се констатује уписивањем у грађевински дневник од
стране надзорног органа.
Прије увођења у посао, Извођач је дужан доставити надзорном органу Наручиоца
динамички план радова.
Обрачун извршених радова по овом уговору вршиће се према количинама из
грађевинске књиге коју овјеравају Извођач и Наручилац радова.
Члан 5.
Надзорни орган може одложити почетак радова или било које активности у склопу
радова, као и продужити рок завршетка радова, уколико за то постоје оправдани
разлози без додатних трошкова.
У случају постојања „више силе“ као догађаја изван контроле једне од уговорних
страна, а услијед чега постоји немогућност испуњавања обавеза по уговору, рок за
извршење обавеза биће продужен за временски период током кога је постојала
спријеченост испуњавања обавеза, под условом да је погођена уговорна страна
предузела све мјере да се избјегну неповољне посљедице и да је на вријеме
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обавјестила другу страну. У дане закашњења се не рачунају дани престанка радова
због више силе.
Ако наступе околности из претходног става, Извођач је дужан поднијети
Наручиоцу образложени писмени захтјев за продужење рока извођења радова
одмах по настанку а најкасније у року од 7 дана прије истека рока извођења радова.

ПЕНАЛИ
Члан 6.
За сваки дан закашњења, послије предвиђеног рока завршетка радова, Извођач је
дужан платити пенале у износу од 0,5 промила од уговорене цијене, за сваки дан
прекорачења рока, а највише 5 % од уговорене цијене.
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа уговорених пенала,
Наручилац се има право намирити за пуни износ претрпљене штете и то своје
потраживање Наручилац може наплатити обуставом неисплаћеног дијела
уговорене накнаде за повјерени посао, из гаранције за добро извршење посла и на
други начин.
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 7.
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се
наплатити за претрпљену штету из безусловне банкарске гаранције за добро
извршење посла, која износи 10% од цијене из члана 3. уговора.
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из гаранције за
извршење уговора, Наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене
штете.
Безусловну банкарску гаранцију Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 15
дана од дана обостраног потписивања уговора, у противном овај уговор се сматра
апсолутно ништавим. Гаранција гласи на рок завршетка посла увећан за 30 дана.

РЕТЕНЦИЈА
Члан 8.
Наручилац задржава од свих плаћања 5 % вриједности радова до истека гарантног
рока увећаног за 30 дана, а по издатом увјерењу надзорног органа Наручиоца о
отклањању свих недостатака.

70

Извођачу ће бити исплаћен задржани износ ако Наручиоцу обезбједи гаранцију
банке на износ задржаних средстава ефективну на рок из претходног става.

ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА И ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ
Члан 9.
Извођач се обавезује да води дневник и грађевинску књигу.
Дневник се води у два примјерка с тим да свака уговорна страна задржава по један
примјерак за своје потребе. Грађевинска књига се води у једном примјерку, коју
задржава Наручилац за своје потребе.

НАДЗОРНИ ОРГАН
Члан 10.
Надзор над обављањем уговорених послова вршиће надзорни орган који посебним
рјешењем именује Наручилац.
Надзорни орган врши контролу квалитета извођења радова и уграђеног материјала,
примјену прописа и стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова,
даје упутства Извођачу и друге послове везане за извршење овог уговора.
Сви налози контроле надзорног органа Наручиоца уписују се у грађевински
дневник.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 11.
Извођач је дужан радове извршити квалитетно у складу са захтјевима Наручиоца и
стандардима за предметне радове.
Извођач је одговаран за безбједност свих активности на градилишту, такође сноси
материјалну одговорност за доле наведене случајеве
- губитак или оштећење на рaдовима, постројењима и материјалима,
- губитак или оштећење опреме,
- губитак или оштећење имовине у вези са уговором.
Извођач је обавезан прије почетка извођења радова:
- дужан је да довољно прије времена набавке и уградње опреме, затражи одобрење
надзорног органа Наручиоца. По добијању одобрења, који ће надзорни орган
Наручиоца потврдити уписом у дневник, Извођач може набавити и уградити
опрему.
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За свa претходна испитивања, атесте и извјештаје за материјале, полуфабрикате и
опрему Извођач је дужан доставити атестну документацију на једном од званичних
језик БиХ и верификовану од стране овлаштеног Института за издавање потребних
атеста.
Трошкове контролних испитивање од стране надзорног органа Наручиоца,
уграђених материјала и готових производа на предметним радовима сноси Извођач.
Члан 12.
Надзорни орган Наручиоца ће у име Наручиоца доставити писмено обавјештење
Извођачу о свим пропустима извршења уговора и одредити рок отклањања
недостатака.
Извођач је дужан да поступи по захтјеву надзорног органа и да у року који остави
надзорни орган, отклони недостатке на изведеним радовима.
Извођач радова се обавезује да пристуствује састанцима које организује надзорни
орган Наручиоца по задатом дневном реду како од стране надзорног органа
Наручиоца, тако и од руководства Наручиоца.
Члан 13.
Ако Извођач у току извођења радова не поступи по захтјеву надзорног органа
Наручиоца и не отклони недостатке на изведеним радовима, Наручилац има право
раскинути уговор и тражити од Извођача накнаду штете која је настала због
неквалитетно изведених радова и отклањање недостатака уступити трећем лицу, на
терет Извођача из дијела неисплаћене накнаде Извођачу и из средстава гаранције
Извођача за добро извршење радова.
Наручилац има право на накнаду пуног износа претрпљене штете.
У случају да Извођач, и послије упозорења од стране надзорног органа Наручиоца,
не испуњава своје обавезе, које се односе на квалитет и рок извођења, Наручилац
има право раскинути уговор. У том случају Извођач радова по овом уговору нема
право на било какву одштету, а дужан је Наручиоцу надокнадити сву насталу
штету и изгубљену добит.
Члан 14.
Извођач је одговоран за сигурност свих активности на мјесту извођења радова и
дужан је предузети све мјере заштите прописане законским и подзаконским актима
за извођење предметних радова.
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ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 15.
Извођач је дужан по завршетку радова, који су предмет овог уговора, писмено о
томе обавијестити Наручиоца и упутити му захтјев да се изврши примопредаја
изведених радова.
Пријем радова извршиће представници Наручиоца и Извођача, о чему се саставља
записник и то у року од 30 дана по завршетку радова.
У записник се обавезно уносе сљедећи подаци:
коначна оцијена да ли су радови изведени према уговору, прописима и
правилима струке,
- одговара ли квалитет изведених радова уговореном квалитету, односно које
радове треба Извођач да доради, поправи или поново изведе и у којем року
то треба да учини,
- датум завршетка радова и датум примопредаје.

-

Члан 16.
Коначан обрачун изведених радова сачињавају представници Наручиоца и
Извођача и има се извршити у року од 30 дана од примопредаје радова.
Коначним обрачуном обухватају се сви изведени радови на темељу уговора.
Коначан обрачун садржи:
- вриједност изведених радова према уговореним цијенама,
- коначан износ накнаде коју Наручилац треба да плати Извођачу,
- износ накнаде коју Наручилац задржава за отклањање недостатака,
- податке да ли су радови завршени у року,
- укупну цијену изведених радова и друге податке везане за извршење
обавеза преузетих уговором.
Уколико се појаве додатни радови Извођачу неће бити дозвољено извођење ових
радова без одобрења Наручиоца.
Члан 17.
Уколико Извођач без оправданих разлога одбије да судјелује у коначном обрачуну,
Наручилац радова може сам извршити обрачун и о томе обавијестити Извођача.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 18.
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Гарантни рок за изведене радове износи двије година, рачунајући тај рок од
извршене примопредаје радова.
Недостатке на изведеним радовима у гарантном року, Извођач је дужан да отклони
у року који одреди Наручилац, без права на накнаду уз услов да су они настали
грешком. Извођача, јер се није држао својих обавеза у погледу квалитета радова,
материјала и опреме.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 19.
У случају да Извођач не испуњава своје обавезе из овог Уговора, везане за квалитет
и рок извођења, Наручилац има право раскинути Уговор и радове уступити другом
Извођачу, сагласно одредбама овог уговора.

ИЗМЈЕНА УГОВОРА И РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне измјене и допуне уговора
начинити у писменој форми анексом овог уговора.
Члан 21.
У случају спора из овог уговора, уговорне стране се обавезују да ће спор рјешавaти
мирним путем а уколико у томе не успију за рјешавање спора надлежан је суд у
Бањој Луци.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Извођач нема право да запошљава, у сврху извршења овог уговора, физичка или
правна лица која су учестовала у поступку јавне набавке, најмање шест мјесеци од
дана закључења овог уговора, односно од почетка реализације уговора.
Члан 23.
За све што није регулисано овим уговором примјењиваће се важеће одредбе Закона
о облигационим односима.
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У случају подуговарања примјењиваће се одредбе важећег Закона о јавним
набавкама које се односе на подуговарање.
Члан 24.
Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака и сматра се закљученим
кад га потпишу обе уговорне стране. Наручилац задржава 7 (седам) примјерака
уговора за своје потребе, а 1 (један) примјерак задржава извођач.

ЗА ПОНУЂАЧА :
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Анекс 8
Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде
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