20-404-494/19
''Извођење додатних
и непредвиђених радова на
изградњи моста преко ријеке Драгочајке у насељу
Драгочај, на локалном путу Унис-Драгочај-Мишин Хан''.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци
Позивамо Вас за да учествујете у преговарачком поступку без објављивања
обавјештења о набавци ''Извођење додатних и непредвиђених радова на
изградњи моста преко ријеке Драгочајке у насељу Драгочај, на локалном путу
Унис-Драгочај-Мишин Хан ''. Законски основ за провођење преговарачког
поступка је члан 24. став 1. под (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: 051/244-476
Факс: 051/244-576
E-mail: biljana.djuric@banjaluka.rs.ba
Wеб страница: www.banjaluka.rs.ba
Контакт особа: Биљана Ђурић, 051/244-476, канцеларија 119/I
Kонтакт особа за техничку спецификацију је Славиша Поповић, Сњежана
051/244-778,.

Савић

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. ЗЈН-а. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава у вези
члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама, коју су понуђачи дужни потписати и
доставити у понуди.
Ова јавна набавка је предвиђена Одлуком о измјенама и допунама Јединственог плана
јавних набавки Градске управе Града Банњалука за 2019. годину, број 12-Г-3673/19 од
28.08.2019. године.
Врста уговора о јавној набавци: радови.
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Процјењена вриједност јавне набавке износи 32.483,68 КМ без ПДВ-а.
Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.
Б) Подаци о предмету јавне набавке:
Предмет јавне набавке ''Извођење додатних
и непредвиђених радова на
изградњи моста преко ријеке Драгочајке у насељу Драгочај, на локалном путу
Унис-Драгочај-Мишин Хан''.
Ознака из ЈРЈН је 45000000-7 „Грађевински радови“.
Образац за цијену понуде (предмјер радова) налази се у прилогу ове тендерске
документације.
Мјесто извођења радова је подручје града Бањалука.
Рок извођења радова је регулисан нацртом уговора.
Није предвиђена подјела на лотове.
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.
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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, која је дата у прилогу ове тендерске документације.
Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности)
У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају
доставити у понуди овјерену фотокопију извода из (актуелног) судског регистра, не
старији од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда.
Поред тога, најповољнији понуђач ће прије закључења уговора морати доставити
уговорном органу важећу лиценце за извођење грађевинских радова на објектима
високоградње, коју издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и
екологију Републике Српске, о чему ће сви понуђачи потписати и доставити у понуди
изјаву дату у прилогу ове тендерске документације (анекс 7).
Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или
овјерене фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односе горе наведене
изјаве), у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној
одлуци. Ови документи (везани за члан 45. ЗЈН-а) не смију бити старији од три
мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде уговорном органу.
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) Закона (потписана
од стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа – општински /
градски орган управе или нотар),
в) докази предвиђени чланом 46. ЗЈН-а (овјерена фотокопија актуелног извода из
судског регистра), не старијег од 6 мјесеци,
г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а
(потписана од стране понуђача и овјерена од стране надлежног органа –
општински / градски орган управе или нотар),
д)попуњен и овјерен образац за цијену понуде (техничка спецификација-предмјер),
ђ) потписане и овјерене опште и посебне услове за закључење уговора,
е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
ж) списак повјерљивих информација,
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з) попис докумената уз понуду,
и) пуномоћ/овлаштење за лице које попуњава изјаве из члана 45., и 52. ЗЈН-а,
уколико то лице није овлаштено за заступање понуђача.
ј) изјава да ће доставити тражене лиценце
Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све
стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.
Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији (копирати само
образац за достављање понуде и образац за цијену понуде-прeдмјер), на којима
ће јасно писати: “ОРИГИНАЛ ПОНУДА” и “КОПИЈА ПОНУДЕ”. Оригинал
понуде и копија требају бити запечаћени у непровидној коверти, са печатом
или потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати:
''ЈАВНА НАБАВКА 20-404-494/19 – ''Извођење додатних и непредвиђених
радова на изградњи моста преко ријеке Драгочајке у насељу Драгочај, на
локалном путу Унис-Драгочај-Мишин Хан''.
- НЕ ОТВАРАЈ - ОТВАРА КОМИСИЈА''.
Није дозвољено подношење алтернативних понуда.
Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.
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).
Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.
Понуде се подносе на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1,
канцеларија 14, најкасније 18.09. 2019. године до 12 сати, понуда ће бити отворена
у 12 сати и 40 минута у канцеларији 119 уговорног органа.
Нацрт уговора је саставни дио ове тендерске документације.
Е) Остали подаци
У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом
73. ЗЈН-а.
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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).
Уговорни орган ће тражити гаранцију за извршење уговора која износи 10 % од
уговорене цијене.
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).
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
пошиљком. Рокови за изјављивање жалбе су прописани чланом 101. Закона о јавним
набавкама.
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 d) Закона,
Анекс 3: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а,
Анекс 4: Нацрт уговора,
Анекс 5: Образац за цијену понуде,
Анекс 6: Списак повјерљивих информација,
Анекс 7: Изјава о прибављању и достављању лиценци.
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Анекс 1

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке: 20-404-___/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.
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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.
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
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:
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а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности,
регистрације, економске и финансијске способности, те техничке и професионалне
способности који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен,
а што потврђујемо изјавама у овој понуди;
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.

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.
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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).
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
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.
2. 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.
3.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.
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4.Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
5.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.

16

Анекс 4
НАЦРТ
АНЕКС I
на Уговор бр. 12-Г-398/19
Закључен између уговорних страна:
1. ГРАДА БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем
тексту: наручилац) и
2. ___________________________________, које заступа _____________________ (у
даљем тексту: извођач)
Члан 1.
Предмет овог Анекса (у даљем тексту: Анекс I) је извођење додатних и
непредвиђених радова на изградњи моста преко ријеке Драгочајке у насељу
Драгочај, на локалном путу Унис - Драгочај – Мишин Хан.
Анекс I се закључује на основу проведеног преговарачког поступка јавне набавке,
број 20-_____/19 , а на основу Одлуке Градоначелника, број 12-Г-____/19 од
_______2019. године.

Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је дана 11.2.2019. године, између Града Бања Лука, као наручиоца и ГП
„Враница“ д.о.о. Бања Лука, као извођача, закључен уговор, број 12-Г-398/19, који
за предмет има извођење радова на изградњи моста преко ријеке Драгочајке у
насељу Драгочај, на локалном путу Унис - Драгочај – Мишин Хан (у даљем тексту:
Основни уговор);
- да су се у току извођења појавили додатни и непредвиђени радови, који су
детаљно описани у предмјеру и предрачуну, који је саставни дио Анекса I.

Члан 3.
Цијена
радова
по
Анексу
I
износи
_______
KM
(словима:
____________________________ конвертибилних марака), у складу са предмјером
и предрачуном додатних и непредвиђених радова. У цијену је урачунат ПДВ.
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Плаћање цијене из претходног става ће се извршити на основу испостављене и
овјерене ситуације.
Члан 4.
Рок за извођење радова, који су предмет Анекса I, износи 20 дана, рачунајући од
дана обостраног потписивања Анекса I.
Члан 5.
У случају неблаговременог, односно, неквалитетног извршења посла, наручилац ће
се наплатити за претрпљену штету из безусловне банкарске гаранције за добро
извршење посла.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се, у свему осталом, примјењују одредбе Основног
уговора.
Члан 7.
Саставни дио Анекса I је обострано потписан предмјер и предрачун додатних и
непредвиђених радова.
Члан 8.
Анекс I је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извођачу припада 1
(један) примјерак, а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе.

ЗА ПОНУЂАЧА:
_____________________________
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ПРЕДМЈЕР РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ МОСТАА
У НАСЕЉУ ДРАГОЧАЈ, Додатни и
непредвиђени радови

Р.
Бр.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Вр
ста радова
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Формирање градилишта, постављање
привремене саобраћајне
сигнализације, ограђивање, изградња
и постављање привремених и
помоћних објеката за смјештај
радника, надзора, материјала и
лалата, лабораторије, те обезбјеђење
електричне енергије, воде, телефона,
тоалета и сл. Ставка обухвата и
уклањање свих привремених
објеката, као завршно чишћење и
уређење градилишта по завршетку
свих радова.
Геодетиски радови - геодетско
мјерење, одређивање и провјеравање
положаја, висина и праваца као и
контрола кота у току рушење
постојећег и изградње новог
порпуста. Површина обухвата
приближно 24x13 m.
Рушење и уклањање постојећег моста
од армираног бетона распона цца 5 m.
Разбијање и уклањање АБ плоче,
обалних стубова и темеља постојећег
моста са транспортом на депонију.
Пумпање воде из грађевинске јаме за
темеље муљном пумпом. Обрачун и
плаћање вршиће се по ефективном
сату рада уређаја за пумпање воде.
Процјењено пумпање капацитета до
15 l/s.
Привремено премјештање
инсталација за вријеме изгредње
објекта

Јед.
мјере

Количин
а

пауш.

0.00

пауш.

0.00

пауш.

0.00

h

56.50

пауш.

0.00

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)
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УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Јед.
мјере
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Машински ископ тла III категорије за
израду темеља са утоваром и одвозом
на депонију до 5 km. У ставку улиази
2.1
и ископ земљаног материјала за
регулисање водотока у току изградње
објекта.
Израда механички стабилизованог
засипа уз обалне стубове. Засип
изведен од некохерентног каменог
материјала набити до носивости од 60
2.2
MN/m2. Збијање изводити на
разастртом сваком слоју дебљине 30
cm. У цијену улази набавка,
транспорт и уградња материјала.
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.1

3.2

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)

А

Б

В

Количин
а

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)

А

Б

В

m3

7.50

m3

54.00

Јед.
мјере
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда слоја подложног бетона марке
МБ 15 испод темеља обалних стубова
и прелазних плоча, просјечне
дебљине 10 cm. У цијену ставке улази
набавке и транспорт материјала, рад
на уградњи бетона и помоћни
материјал.
Израда темељна обалних стубова од
бетона марке МБ 40 дебљине 70 cm.
У цијену ставке улази набавке и
транспорт материјала, израда оплате,
рад на уградњи бетона и помоћни
материјал. Арматура се обрачунава
посебно.

Количин
а

m3

-0.23

m3

2.10
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Израда обалних стубова од бетона
марке МБ 40 дебљине 70 cm. У
цијену ставке улази набавке и
3.3 транспорт материјала, израда
двостране оплате, рад на уградњи
бетона и помоћни материјал.
Арматура се обрачунава посебно.
Израда крилних зидова од бетона
марке МБ 40 дебљине 35 cm. У
цијену ставке улази набавке и
3.4 транспорт материјала, израда оплате
са потпорама, рад на уградњи бетона
и помоћни материјал. Арматура се
обрачунава посебно.
Израда распонске плоче од бетона
марке МБ 40 дебљине 70 cm. У
цијену ставке улази набавке и
3.5 транспорт материјала, израда оплате
са потпорама, рад на уградњи бетона
и помоћни материјал. Арматура се
обрачунава посебно.
Израда транспорт и монтажа а.б.
префабрикованих средњих носача
Т50 SR - дужине L=12,92 m, висине
H=50 cm, тежине G=91.5 kN ,
3.5.1
запремине V=3.66 m3, укључујући
потребну оплату. Носачи се раде од
MB 40. (Арматура се посебно
обрачунава). Обрачун по комаду.
Израда транспорт и монтажа а.б.
префабрикованих средњих носача
Т50 KRL - дужине L=12,92 m, висине
H=50 cm, тежине G=108.3 kN ,
3.5.2
запремине V=4.33 m3, , укључујући
потребну оплату. Носачи се раде од
MB 40. (Арматура се посебно
обрачунава). Обрачун по комаду.

m3

4.99

m3

0.54

m3

-70.54

kom

3.00

kom

1.00
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Израда транспорт и монтажа а.б.
префабрикованих средњих носача
Т50 KRD - дужине L=12,92 m,
висине H=50 cm, тежине G=131.5 kN ,
3.5.3
запремине V=5.26 m3, укључујући
потребну оплату. Носачи се раде од
MB 40. (Арматура се посебно
обрачунава). Обрачун по комаду.
Израда транспорт и монтажа а.б.
префабриковане OMNIA плоче ,
лучног облика дужине L=4.70
m,ширине
B= 1.41 m, висине
H=5-10 cm, тежине G=14.5 kN
3.5.4
,запремине V=0.58 m3, укључујући
потребну оплату. Омниа плоча се
ради од бетона MB 40. (Арматура се
посебно обрачунава). Обрачун по
комаду.
Бетонирање коловозне плоче d=20 cm
преко префабрикованих носдача.
3.5.5 У цијену ставке је укључен
транспорт, уградња бетона и оплата.
MB 40
Израда прелазних плоча моста од
бетона марке МБ 30 дебљине 25 cm.
У цијену ставке улази набавке и
3.6 транспорт материјала, израда оплате,
рад на уградњи бетона и помоћни
материјал. Арматура се обрачунава
посебно.
Израда пјешачких стаза и вијенаца од
бетона марке МБ 30 дебљине 25 cm.
У цијену ставке улази набавке и
3.7 транспорт материјала, израда оплате,
рад на уградњи бетона и помоћни
материјал. Арматура се обрачунава
посебно.
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

kom

1.00

kom

1.00

m3

25.40

m3

0.00

m3

0.00

Јед.
мјере

Количин
а

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)
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4.1

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за израду пропуста и
прелазних плоча.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за ТЕМЕЉЕ.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за ОБАЛНЕ
СТУБОВЕ.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за КРИЛНЕ
ЗИДОВЕ.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за КОЛОВОЗНУ
ПЛОЧУ.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за ПРЕЛАЗНЕ
ПЛОЧЕ.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б и мрежасте арматуре
Б500А за ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за МОНТАЖНЕ
НОСАЧЕ Т50 СР.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за МОНТАЖНЕ
НОСАЧЕ Т50 KРЛ.
Набавка, транспорт, сјечење,
савијање и уградња ребрасте
арматуре Б500Б за МОНТАЖНЕ
НОСАЧЕ Т50 KРД са омниа плочом.

А

kg

-28,610.63

kg

3,342.62

kg

5,220.81

kg

1,197.24

kg

6,405.56

kg

1,700.95

kg

337.29

kg

5,015.62

kg

3,321.09

kg

4,433.73

Б

В
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УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Јед.
мјере
5. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Израда хидроизолације коловозне
плоче моста - израда основног
премаза, посипање слоја за
прионљивост на коловозној плочи,
израда додатног слоја за повезивање,
5.1 те израда завршног слоја
хидроизолације вареним
битуменским тракама. Ставка
обухвата набавку и допремање
материјала и постављање
битуменских трака.
Битуменски премаз стубова и темеља
моста које ће бити у контакту са
5.2 земљом. Ставка обухвата набавку и
допремање материјала и израду
премаза.
УКУПНО ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Укупно (КМ)

А

Б

В

Количин
а

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)

А

Б

В

Количин
а

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)

А

Б

В

12.00

m2

0.00

1.70

m1

Јед.
мјере
7. ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МОСТУ

Цијена
(КМ)

m2

Јед.
мјере
6. БРАВАРСКИ РАДОВИ
Израда, припрема и уграђивање
металне ограде за пјешаке из
металних цијеви са вертикалном
испуном, висине 120 cm. Ограда од
6.1 квадратних профила 60x60x5 mm са
вертикалном испуно од лимова 35x6
mm. Тежина ограде по m дужном је
33,44 kg. У цијену улази и израда
антикорозивне заштите ограде.
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ

Количин
а
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7.1

7.2

7.3

7.4

Ручни ископ рова, у земљи III
категорије, за постављање
водоводне мреже. Ископ извести
према пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсјећи, а дно
нивелисати. У цијену ископа улазе и
разупирања и обезбеђење рова.
Ископану земљу одбацити од рова.
По завршеним радовима земљу
насути и набити у слојевима. Вишак
земље превести колицима, насути и
нивелисати терен или утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м3 земље,мјерено урасло.
Машински ископ земље, III
категорије, рова. Ископ извести
према пројекту и датим котама.
Бочне стране правилно одсјећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу
превести, насути и нивелисати терен
или утоварити на камион и одвести
на градску депонију.
Обрачун по м3 земље,мјерено урасло.
Планирање дна рова. Све површине
грубо и фино испланирати са
тачношћу од +/-3 цм. У цијену улазе
и попуњавање и набијање, односно
скидање земље и извоз на
градилишну депонију
Обрачун по м2 рова.
Набавка и насипање песка у ров, за
водоводну мрежу. Испод и преко
постављених цијеви насути песак.
Посебну пажњу обратити на
насипање песка око цијеви. Песак
насути и пажљиво набити у
слојевима, дрвеним набијачима.
Обрачун по м3 набијеног пијеска.

m3

0.00

m3

0.00

m2

0.00

m3

0.00
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7.5

7.6

7.7

7.8

Насипање земљом рова. Земљу
насипати у слојевима од 20 цм
квасити водом и набити до
потребне збијености. За насипање
користити земљу, депоновану
приликом ископа.
Обрачун по м3 земље,мјерено урасло.
Набавка и монтажа полиетиленске
водоводних цијеви високе густоће
ХДПЕ ПЕ-100 ПН 10 бара, у рову,
заједно са фасонским комадима и
материјалом за спајање. Поставити
само исправне цијеви и фасонске
комаде, који имају атесте, за
притисак 10 бара. По завршеној
монтажи водоводне мреже исту
испитати на притисак и сачинити
записник. У цијену улази и
испитивање мреже.
Обрачун по м цијеви.

m3

- Ø160
m1
Радови на премонтирању постојеће
водоводне гарнитуре која је била
окачена на стари мост. Радови који
су у надлежности комуналног
предузећа ОДЈК "Водовод"Бања
Лука.
Обрачун паушално
paušal
Радови на термоизоловању
водоводне цијеви стакленом вуном
д=8 цм и поцинчаним лимом д=0.8
цм а према одговарајућем
графичком прилогу. Радови који су
у надлежности комуналног предузећа
ОДЈК "Водовод"Бања Лука.
Обрачун по м цијеви.
m1

0.00

12.40

0.00

0.00
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Дезинфекција и испирање
водоводне мреже, према техничким
прописима. Пре пуштања мреже у
7.9 експлоатацију обавезно тражити
атест Санитарне службе за
исправност воде.
Обрачун по м водоводне мреже
Снимање изведене дионице
водовода . Ради потребне
7.10 евидентирања у катастру подземних
инсталација.
Обрачун по м водоводне мреже
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МОСТУ

m1

12.40

m1

12.40

Јед.
мјере

8.1

8.2

8.3

8. ОСТАЛИ РАДОВИ
Уграђивање префабрикованог
гранитног ивичњака пресјека 23/20
cm. У цијену савке улази набавка,
допрема на градилиште, малтер за
уградњу и уградња ивичњака. Такође
у цијену улази и набавка и уградња
трајно еластичне битуменске масе на
споју ивичњакаса пјешачком стазом и
коловозом.
Израда асфалтне дилатације по
поступку Thorma Joint. У цијену
ставке урачаната је набавка, допрема
на градилиште и уградња мостовске
дилатације са полиуретанским
материјалом на прелазу трупа цесте
на мост. Дилатација треба да осигура
укупна помјерања од 15 mm.
Набавка и уградња пластичних
цијеви пречника 125 mm, које се
уграђују у пјешачке стазе моста.

Количин
а

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)

А

В

m1

2.00

m1

-15.00

m1

71.70
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8.4

8.5

8.6

Израда пролазног ревизионог шахта
од армираног бетона, са поклопцем
од армираног бетона , за три цијеви,
уграђене у пјешачке стазе. Вањске
мјере шахта 95/135 cm, дубоког 100
cm.
Израда мех. стабилизованог доњег
носећег слоја (тампона). Ставка
обухвата
набавку,довоз,разастирање,планирањ
е и ваљање тампона испод тротоара и
коловоза у зони прелазне плоче
моста.
а) од дробљеног камена 0/31,5mm
цца д=25 - 35mm

kom

0.00

m3

0.00

m2

10.98

m2

88.28

m2

10.26

m2

-11.80

m2

33.20

пауш.

0.00

Израда горњег носећег слоја од
битумин. дробљеног агрегата
а) дебљина слоја д=8cm , АГНС 22,
Пр.Плоче

а1) дебљина слоја д=4cm , АГНС
22, MOST
Израда хабајућег слоја од
асфалтбетона
ББ 11к.
8.7
а) дебљине д = 4цм
Израда горњег носећег слоја од
битумин. дробљеног агрегата на
8.8 тротоару
а) дебљина слоја д=5cm, АГНС 16
Израда горњег носећег слоја од
битумин. дробљеног агрегата на
8.9 тротоару
а) дебљина слоја д=3cm, ББ 8,
Формирање привременог пјешачког
8.10
прелаза
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ

Јед.
мјере

Количин
а

Цијена
(КМ)

Укупно (КМ)
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9.1

9.2

9. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Израда филтер-тампонског слоја
испод бетонских плоча на косинама и
у дну. Припрема пјесковитошљунковитог материјала по
прописаним
гранулометријским кривима. Услови
извођења дати су у техничким
условима. У цијену уградње
предвиђена је израда ручног слоја
испод дренажних фуга у плочама,
ширине 2 цм и дужине 1 м, тако да
минимална крупноћа зрна на тим
мјестима буде 4
цм.
- дно (0.15 x 8.2 x 59.6)
- косине (0.15 x 2.5 x 2 x
59.6)
Машинско справљање, транспорт и
уградња
набијеног бетона МБ 30 за израду
бетонских плоча за облогу корита:
трапезног профила за годишње воде и
то: прелазном прагу, дну, косина и
завршног вијенца, према приложеним
детаљима. У јединичну цијену је
урачуната набавка, вањски транспорт
свих компоненти бетона и уградња на
већ припремљену подлогу, те
потребна оплата и израда дренажних
фуга на свакој плочи у дну и
косинама (отвор ширине 2 цм).
Финална обрада завршних површина
захтјева
посебну пажњу. Трапезасти пресјек:
- прелазни праг
- дно
- косине

А

m3
m3

m3
m3
m3

Б

В

17.83
13.92

7.42
29.72
23.20
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9.2

Набавка, транспорт и уградња
арматурне мреже Q188 у двије зоне са потребним
дистанцерима.

kg

954.80

9.3

Набавка, транспорт и уградња
бетонског жељезаØ16 мм
RА400/500за везу плоча косина и дна
регулације.

kg

399.57

9.4

Набавка, транспорт и уградња
бетонског жељеза
Ø12 и Ø6 мм RА240/360 за бетонски
вјенац регулације

kg

300.96

УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Стварни износ (КМ)
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ
4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
5. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
6. БРАВАРСКИ РАДОВИ
7. ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МОСТУ
8. ОСТАЛИ РАДОВИ
9.НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
УКУПНО МОСТ без ПДВ-а
ПОПУСТ (%)
ПОПУСТ (КМ)
УКУПНО СА ПОПУСТОМ (без ПДВ-а)
ПДВ 17%
УКУПНО МОСТ СА ПОПУСТОМ И ПДВ-ом

Потпис и печат понуђача
_______________________
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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.

ИЗЈАВА

Овом изјавом понуђач ________________________ се обавезује да ће
уговорном органу доставити важећу лиценцу за извођење грађевинских радова на
објектима високоградње, издату од Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске, најкасније у року од 10 дана од дана
пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача (уколико буде изабран као
најповољнији понуђач).
Ако у датом року понуђач не прибави лиценцу и исту не достави уговорном
органу, уговорни орган ће сматрати да је понуђач одбио додјелу уговора, а овом
изјавом понуђач је сагласан да уговорни орган може у том случају поступити у
складу с чланом 72. тачка 3 под б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ 39/14).

За

понуђача:

_________________________
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