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ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЈЕЧИЈЕГ
ВРТИЋА И МЗ ПЕТРИЋЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊАЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Група понуђача
„ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука,
„ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука

Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци
Позивамо Вас да учествујете у преговарачком поступку без објављивања
обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке је извођење додатних
радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац. Законски основ за провођење
преговарачког поступка је члан 24. 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 : 051/244-476
Факс : 051/244-576
Wеб страница : www.banjaluka.rs.ba
Контакт особа : Бојана Бабић, 051/244-678, канцеларија 117/I.
Kонтакт особе за технички дио је Бранко Мишић (Одјељење за комуналне
послове), 051/244-444.
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 2020.
годину (редни број 395).
Врста уговора о јавној набавци : радови.
Процјењена вриједност јавне набавке износи 179.487,00 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 извођење додатних радова на изградњи дјечијег
вртића и МЗ Петрићевац. Уговор са предметом извођења радова на изградњи
дјечијег вртића и МЗ Петрићевац у Бањалуци је закључен између Града Бањалука и
добављача „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука (као најповољнији понуђач у поступку јавне
набавке изабрана група понуђача „ТЕКТОН“ д.о.о. Бањалука и „ГРАЂЕЊЕЂУРИЋ“ д.о.о. Бањалука). Током извођења радова по овом уговору, појавила се
потреба за извођењем додатних радова који су предмет овог поступка јавне
набавке.
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.
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.
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 нискоградње, извођење дијела електро фазе инсталације јаке
струје и електроенергетских постројења и извођење дијела машинске фазе, област
термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, које издаје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
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. Увјерење из члана 45. став (1) тачка под а) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), мора бити издато од Суда БиХ и суда
мјесно надлежног, према сједишту понуђача/кандидата.
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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 актуелног извода из судског регистра или рјешења о
регистрацији, не старијег од 6 мјесеци,
г) потписан 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),
д) попуњен образац за цијену понуде (предмјер радова),
ђ) овјерене фотокопије лиценци за извођење радова, по горе наведеним фазама,
е) потписан нацрт уговора,
ж) гаранција за озбиљност понуде,
з) списак повјерљивих информација,
и) попис докумената уз понуду.
Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све
стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.
Понуде се достављају на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија
14, најкасније 07.05.2020. године до 12:00 сати.
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.
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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 (у горњем лијевом углу), називом и адресом уговорног органа
на којој ће стајати : „ЈАВНА НАБАВКА 20-404-129/20 – Понуда за извођење
додатних радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац – НЕ ОТВАРАЈ –
ОТВАРА КОМИСИЈА„.
Понуде се подносе на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1,
канцеларија 14, најкасније 07.05.2020. године до 12:00 сати, а понуде се отварају
истог дана у 12 сати и 40 минута у канцеларији 120 уговорног органа.
Није дозвољено подношење алтернативних понуда.
Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Чланом 23.
Правилника о јавним набавкама („Службени гласник Града Бањалука“ број 34/19)
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 20-404-129/20.
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“
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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 10 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,
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 гаранцију за извршење уговора од најповољнијег
понуђача. Износ гаранције за извршење уговора је 10 % од вриједности уговора, како
је дефинисано у нацрту анекса 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).
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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).
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: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а,
Анекс 4: Образац за цијену понуде (предмјер радова),
Анекс 5 : Списак повјерљивих информација,
Анекс 6 : Нацрт уговора,
Анекс 7 : Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде.
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Анекс 1

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Број набавке: 20-404-129/20
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, 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 анекса
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).

12

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.

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 4

Образац за цијену понуде
PREDRAČUN RADOVA
NISKOGRADNJA I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU OBJEKTA MJESNE ZAJEDNICE,
AMBULANTE I DJEČIJEG VRTIĆA U NASELJU PETRIĆEVAC - Javna infrastruktura
R.
br.

Opis

I

Pripremni radovi

1

Iskolčenje osovine i obilježavanje
projektovanih saobraćajnih površina prije
početka građenja. Obračun paušalno.

2

Izvršiti obezbjeđenje gradilišta
postavljanjem privremene saobraćajne
signalizacije. Postavljene znakove
potrebno je obezbijediti i tokom noći
osvijetliti. Obračun paušalno.

J. Mjere

Količina

pauš.

1.00

pauš.

1.00

3

Rušenje postojećeg asfalta. Obračun po m².

m²

445.00

4

Usklađivanje postojećih poklopaca šahtova
sa novom nivelacijom ulice. Obračun po
komadu.

kom.

80.00

m²

158.00

pauš.

1.00

5

6

Rušenje postojećeg betona sa segmentima
gumene podloge dječijeg igrališta.
Obračun po m².
Demontaža i odvoz na deponiju postojećih
sprava sa dječijeg igrališta. Obračun
paušalno.

Jed.cijena

Cijena

Ukupno pripremni radovi
II

Zemljani radovi
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7

8

9

10

Iskop zemlje III и IV kategorije u usjeku i
iskop starog tampona na osovinama 1 i 2,
utovar, transport i istovar na deponiji.
Obračun po m³.
Ugradnja nasipa od koherentnog
zemljanog materijala. Obračun po m³.
Po izvršenoj izradi nasipa ili iskopa usjeka
izvršiti zbijanje posteljice. Obračun po m²
uvaljane posteljice.
Dovoz sa privremene deponije i
razastiranje humusa prosječne debljine 15
cm. Humus očišćen od žila i kamena
iznivelisati prema profilima i zasijati
smjesom parkovske trave. Obračun po m².

m³

546.25

m³

6.16

m²

1,380.16

m²

65.40

m³

457.47

m²

859.68

m²

859.68

m²

313.63

Ukupno zemljani radovi
III

11

12

13

14

Gornji stroj
Nabavka, dovoz i ugradnja nevezanog
nosivog sloja - tampona od drobljenog
kamenog agregata 0-32 mm, debljine sloja
25 cm ispod trotoara i min 35 cm ispod
koloovza. Obračun po m³ gotovog
tampona.
Izrada gornjeg nosivog sloja (AGNS 22)
bitumeniziranog drobljenog kamenog
agregata granulacije 0/22 sa bitumenom za
ceste u d = 7 cm na kolovozu. Obračun po
m².
Izrada habajućeg i zaštitnog sloja
bitumen.betona BB 11k iz smjese frakcija
pijeska iz karbonskih stijena i bitumena za
ceste u debljini od 40 mm na kolovozu.
Obračun po m².

Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumen
betona BB 11k iz smjese frakcija pijeska iz
karbonskih stijena i bitumena za ceste u
debljini od 50 mm na trotoaru i platou za
kontejnere. Obračun po m².
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15

16

17

18

19

Nabava, dovoz i ugradnja betonskih
ivičnjaka 24/20 cm sa betonskom
podlogom prema detalju iz projekta.
Obračun po m¹.
Nabava, dovoz i ugradnja betonskih
ivičnjaka 10/20 cm sa betonskom
podlogom prema detalju iz projekta.
Obračun po m¹.
Izrada podložnog betona MB 15 za
drenažu visine sloja 10 cm, širine rova 40
cm. Obračun po m³.
Ugradjivanje perforirane drenažne cijevi
Φ150 mm na sloj ugradjenog podložnog
betona. Obračun po m.
Izrada rampi za lica sa ograničenom
mogućnošću kretanja. Obračun po
komadu.

m¹

257.39

m¹

192.02

m³

0.16

m

92.40

kom.

4.00

kom

1.00

kom

1.00

kom

2.00

kom

3.00

kom

1.00

kom

3.00

Ukupno gornji stroj

IV

Saobraćajna signalizacija
A) Vertikalna signalizacija

20

21

Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika
jednakostraničnog trougla, 600 mm: II - 1.
Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika
pravilnog osmougla, 600 mm: II - 2.

22

Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika
pravilnog pravougaonika, 600 mm: III - 4.

23

Retroreflektujući saobraćajni znak,
oblikaoblika kvadrata, stranica 600 mm:
III - 6.

24

25

Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika
oblika kvadrata, stranica 600 mm: III - 40.
Retroreflektujući saobraćajni znak, oblika
oblika pravougaonika: V-34.
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26

Stub nosač saobraćajnog znaka.

27

Ugradnja vertikalne signalizacije. 20% od
cijene opreme.

28

B) Horizontalna signalizacija
Obilježavanje kolovoza bojom. Bijela
boja.

kom

7.00

pauš.

1.00

m2

50.00

Ukupno saobraćajna signalizacija
V

Ostali radovi

29

Nabavka i sadnja visokog dendrofonda Tillia cordata. Sadnju vršiti u rupama
prečnika 100 cm i dubine 80 cm. Obračun
po komadu.

30

Nakon završetka svih radova izvršiti
čišćenje i uređenje gradilišta. Obračun
paušalno.

kom.

4.00

pauš.

1.00

Ukupno ostali radovi

REKAPITULACIJA NISKOGRADNJA I SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
I
II
III
IV
V

Pripremni radovi
Zemljani radovi
Gornji stroj
Saobraćajna signalizacija
Ostali radovi
UKUPNO bez PDV-a
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FEKALNA I OBORINSKA KANALIZACIONA MREŽA
JAVNA INFRASTRUKTURA
1. Prethodni radovi
red.
broj
1.1.

1.2.

jed.
mj.

količina

- fekalna kanalizacija

m,

30.60

- oborinska kanalizacija

m,

86.70

opis stavke

jedinična
cijena
(KM)

ukupna
cijena
(KM)

jedinična
cijena
(KM)

ukupna
cijena
(KM)

Izrada geodetskog vlaka na terenu i
iskoličavanje trase vodovoda i kolektora.
Obračun po m1 obilježene trase.

Obezbjeđenje gradilišta, a isto se odnosi na
postavljanje odgovarajućih zaštitnih ograda,
pješačkih mostova i znakova upozorenja na
gradilištu.
pauš
Ukupno 1:

1.00

KANALIZACIONA MREŽA

2. Zemljani radovi
red.
broj

opis stavke

jed.
mj.

količina
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2.1.
Mašinski i ručni iskop materijala III i IV
kategorije za polaganje kanalizacionih
cjevovoda sa
vertikalnim odsjecanjem
bočnih strana i odbacivanjem iskopanog
materijala najmanje 1.00 m od ivice rova . S
obzirom da su rovovi dublji od 1.00 m
obaveza je izvođača da prilikom rada na
iskopima obavi sva potrebna razupiranja
bočnih strana rova, koje obuhvatiti cijenom 1
m3 iskopa. Prilikom vađenja oplate mora se
voditi računa o sigurnosti radnika, a i
susjednih objekata. U suprotnom oplata se
mora ostaviti u rovu. Prije pristupanja
radovima na iskopima obaveza je izvođača
da od investitora zatraži podatke o postojanju
i položaju podzemnih instalacija, investitor
je obavezan zatražiti, pismenim putem, od
vlasnika podzemnih instalacija da daju
podatke i na licu mjesta bilježe tačan položaj
istih, a izvođač radova je obavezan da
ručnim iskopima pronađe obilježene
podzemne instalacije i istima posveti punu
pažnju kako ne bi došlo do oštećenja
postojećih podzemnih instalacija. Iskop je
približno 80% mašinski i 20% ručno.

2.2.

- mašinski

m3

79.66

- ručno

m3

19.92

m3

36.79

Nabavka, transport i ugradnja pijeska u rov i
to 15cm ispod cijevi a poslije polaganja
cijevi nasuti nadsloj od 20 cm iznad cijevi i
ručno nabiti pijesak oko i iznad cijevi do
potrebne zbijenosti.
Obračun po m3
materijala u zbijenom stanju.
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2.3.
Zatrpavanje rovova čistim šljunkovitim
materijalom. Zatrpavanje obaviti u slojevima
po 30cm sa ručnim zbijanjem. Ukoliko je
sloj tampona iznad cijevi veći od 1 m mogu
se koristiti vibro-nabijači čije dejstvo ne
prelazi 70 cm. Zbijenost slojeva mora biti do
potrebne zbijenosti tampona za kolovoznu
konstrukciju.
2.4.

2.5.

2.4.

Proširenje i produbljenje rova na mjestima
izrade revizionih okana. Računato proširenje
po 0,3 m od vanjske ivice i produbljenje za
0,3 m u odnosu na dno . Obračun po m3.
Proširenje i produbljenje rova na mjestima
izrade slivnika. Računato proširenje po 0,3 m
od vanjske ivice i produbljenje za 0,3 m u
odnosu
na
dno
.
Obračun po m3.
Utovar i odvoz viška iskopanog zemljanog
materijala na deponiju, transportna daljina do
3.00 km (procenat rastresitosti je 25%).
Cijenom obuhvatiti utovar, prevoz, istovar i
planiranje na deponiji.

m3

53.48

m3

25.18

m3

10.45

m3

135.21

jed.
mj.

količina

Ukupno 2 :

3. Montažni radovi
red.
broj

opis stavke

jedinična
cijena
(KM)

ukupna
cijena
(KM)
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3.1.
Nabavka,
transport,
loko
transport,
raznošenje duž rova, spuštanje u rov i
montaža PVC-U kanalizacionih cijevi klase
SN8 (SDR34). Cijevi su dužine 1, 2, 3, 5 i 6
m. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu u
skladu sa evropskom normom 1401-3 i
uputstvima proizvođača. Spajaju se pomoću
integrisanih spojnih elemenata - mufova.
Cijev mora ležati na posteljici jednoliko
cijelom dužinom. Cijenom obuhvatiti sav
potreban materijal i radnu snagu za montažu
cijevi i postavljanje u projektovanom nagibu.
Obračun po ugrađenom dužnom metru.

3.3.

3.4.

Ø160

m,

65.00

Ø315

m,

25.00

Nabavka, transport i ugradnja armiranopoliesterskih vodonepropusnih slivnika
unutrašnjeg prečnika DN 500 mm.
Priključna PVC cijev na reviziono okno je
Ø160-200 u padu prema projektu. Slivnička
rešetka dimenzija 39,5 x 39,5 cm. Slivnike
postaviti u svemu prema detalju datom u
grafičkom dijelu projekta. Obračun po
komadu komplet ugrađenog slivnika.
Nabavka, transport i raznošenje duž rova,
spuštanje u rov kanalizacionih šahtova od
armiranog poliestera prečnika Ø800 mm sa
poklopcem. Šaht se postavlja na prethodno
pripremljenu posteljicu (AB ploča debljine
10 cm i prečnika 154 cm, MB 30). Podnica
šahta se zbog stabilnosti zasipa mršavim
betonom MB 10, a ostatak jame oko šahta se
zatrpava pijeskom granulacije do 20 mm. Na
vrhu šahta se radi AB ploča MB30 kojom se
saobraćajno opterećenje sa poklopca prenosi
na zidove šahta. Detalj ugradnje je dat u
grafičkom dijelu projekta. Obračun po
komadu pravilno ugrađenog šahta. Poklopac
se obračunava posebno.

kom

7

kom

7
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3.5.

Nabavka, transport i montaža livenoželjeznih poklopaca za šahtove. Poklopci su
okrugli prečnika 645 mm i ugrađuju se na
AB ploču za prenos opterećenja na zidove
šahta. Izvesti u skladu sa EN 124. Obračun
po komadu nabavljenog i ugrađenog
poklopca.

kom

7

jed.
mj.

količina

pauš

1.00

m,

90.00

Ukupno 3:

4. Završni radovi
red.
broj
4.1.

4.2.

opis stavke

jedinična
cijena
(KM)

ukupna
cijena
(KM)

Izrada katastra podzemnih instalacija. U toku
rada i po završetku radova na postavljanju
kanalizacije potrebno je u geodetske karte
ucrtati tačan horizontalni i visinski položaj
postavljene podzemne instalacije. Obračun
paušalno.
Ispitivanje kanalske deonice komplet sa
gotovim revizionim silazima, na eksfiltraciju
ili infiltraciju, sa ispiranjem, a u svemu po
tehničkim uslovima iz projekta. Obračun po
m' osnovnog cevovoda.
Ukupno 4:

REKAPITULACIJA RADOVA
( KANALIZACIJA )
2 Zemljani radovi
3 Montažni radovi
4 Završni radovi
UKUPNO RADOVI :
(KANALIZACIJA)
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ZBIRNA REKAPITULACIJA
1 Prethodni radovi
KANALIZACIONA MREŽA
UKUPNO RADOVI :

D. ELEKTRO INSTALACIJE
D.1
R.

Pripremi radovi

Naziv materijala i vrsta radova

Jed.mjere

Količina

1

Pripremni radovi i organizacija
gradilišta.

pauš.

1.00

2

Obilježavanje stubnih mjesta
(iskolčenje) i trasiranje napojnih
kablova.

m

99.00

Jed.mjere

Količina

1

Mašinski i ručni iskop (80%,
20% respektivno) rova približnih
dimenzija 0,4 x 0,8 m, u zemlji
III kategorije, prema crtežu u
prilogu, sa odbacivanjem
iskopanog materijala u stranu,
kao priprema za polaganje
niskonaponskih energetskih
kablova.

m³

35.10

2

Nabavka, posipanje po dnu rova
i nabijanje sitnog pijeska
granulacije do 4mm, takozvane
posteljice. Debljina ovog sloja je
0,2 m duž čitavog kablovskog
rova (10 cm iznad i 10 cm ispod
cijevi).

m³

sept-90

br.

Jed.cijena

Ukupno (KM)

Jed.cijena

Ukupno (KM)

Ukupno pripremni radovi
D.2
R.
br.

Građevinski radovi

Naziv materijala i vrsta radova

25

3

Nabavka i ugradnja plastične
PVC cijevi 110mm/6m sa
utičnim naglavkom (za zaštitu
kabla), spajanje gumenim
prstenom, tip FCM-E crvene
boje, na mjestima prolaska
kabla ispod saobraćajnice i
ugradnja u konstrukciju mosta
za polaganje napojnog kabla.

4

Ručni iskop u zemljištu III
kategorije temelja stuba javne
rasvjete, veličine (05x0,5x0,8)m.

5

Izrada oplate za temelj stub
javne rasvjete visine 5.5m, sa
ugradnjom anker vijaka, dvije
plastične cijevi 63mm/70cm
(prema preporukama
proizvođača stuba) i
betoniranje betonom marke
MB20 prema grafičkom prilogu
iz tehničke dokumentacije.
Zatrpavanje temelja sa
nabijanjem i odvoz viška
materijala.

6

Zatrpavanje kablovskog rova,
nakon polaganja napojnog
kabla, zemljom iz iskopa i odvoz
viška materijala.

7

Nabavka i ugradnja betonskih
belega za obilježavanje trase
kabla, dimenzija 16x13x17 cm,
sa metalnom pločicom
ugrađenom na gornjoj strani
betonskog stubić.

kom

3.00

m³

0.80

kom

4.0

m³

25.00

kom.

6.00

jed.mjere

količina

Ukupno građevinski radovi
D.3
R.
br.

Montažni radovi

Naziv materijala i vrsta radova

jed.cijena

Ukupno (KM)
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1

Nabavka i zmijoliko polaganje u
kablovski rov kabla tipa PP00-A
4x16 mm², za napajanje javne
rasvjete, sječenje na određenu
dužinu. Stvarnu dužinu kabla
izmjeriti na licu mjesta. Kabl se
polaže dijelom u pripremljen
kablovski rov u zemlju ili u
zaštitnu PVC cijev u zemlj.
Stavka obuhvata polaganje u
rov, provlačenje kroz cijev i
uvlačenje stub rasvjete i
priključak na priključnu ploču.

m

120.00

2

Nabavka i ugradnja u postojeći
rasvjeti stub priključne ploče sa
dva izlaza.

kom

1.00

3

Isporuka, transport i polaganje
uzemljivačke trake Fe/Zn 25x4
mm² na kant u isti rov sa
napojnim kablom svjetiljki i
povezivanje na stubove javne
rasvjete

m

78.00

4

Nabavka i ugradnja ukrsnog
komada za priključak
zemljovoda cijevnog stuba na
Fe/Zn traku uzemljivača.

kom.

5.00

5

Nabavka i ugradnja PVC štitnika
crvene boje 12x100cm u rov
prema priloženom grafičkom
prilogu.

kom

99.0

6

Nabavka i polaganje
upozoravajuće trake sa
natpisom "PAŽNJA
ELEKTROKABL" u pripremljen
kablovski rov, prema grafičkom
prilogu.

m

99.00

kom.

4.00

7

Nabavka i ugradnja na
pripremljeni temelj
višesegmentnog okruglog
toplocinčanog čeličnog stuba
visina stuba 5,5 m komplet sa:
- temeljnom pločom;
- lirom 1m i nagiba 10°
- priključnom pločom 250V, 10A
sa topljivim
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osiguračem 6A (kom.1);
- zavrtnjem za uzemljenje;
Kompletan statički proračun
stuba i temelja daje Proizvođač
stuba.
8

Isporuka, transport i uvlačenje
provodnika PP00-Y 3x1,5 mm²,
od priključne ploče do svjetiljke.
Nabavka, montaža na stub i
priključenje na kabl LED
svjetiljke tipa Malaga BRP101
3700lm 37W, 4000K, ravno
kaljeno staklo, kućište od
lijevanog aluminijuma IP65, IK
08, "Philips" ili odgovarajući
ekvivalent.

m

22.00

kom.

4.00

pauš.

1.00

Naziv materijala i vrsta radova

jed.mjere

količina

1

Snimanje trase kabla stubnih
mjesta i izrada elaborata
katastra podzemnih instalacija.

m

99.00

2

Ispitivanje kompletne instalacije,
ispitivanje energetskog kabla,
slaganje faza ("fazovanje"),
mjerenje otpora uzemljenja i
izdavanje atesta ugrađene
opreme od strane ovlaštene
organizacije.

pauš.

1.00

9

10

Nabavka i montaža sitnog
pratećeg pribora kao što su
natpisne pločice, vezice, oznake
i slično.
Ukupno montažni radovi

D.4
R.
br.

Završni radovi

jed.cijena

Ukupno (KM)

Ukupno završni radovi
UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE BEZ PDV-a (KM)
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A

TOPLOVOD - MAŠINSKI RADOVI

r/
b

1.

Predizolovane čelične cijevi u HPDE zaštitnoj cijevi, izrađenih od materijala P235GH prema evrop
ugrađenim signalnim vodičima (Cu i CuSn). Termička izolacija je poliuretanska tvrda pjena sa zaštitno
DN 25 (33,7x2,3)/ 90 (1 cijev, L=6m)
DN 40 (48,3x2,6)/ 110 (1 cijev, L=6m)
2.

Predizolovani lukovi izrađeni prema evropskom standardu EN 448 u HDPE zaštitnoj cijevi, sa alarmni
DN 25 (33,7x2,3)/ 90 a=900
DN 40 (48,3x2,6)/ 110 a=900
3.

Dobava i montaža HDPE spojnica (termoskupljajućih) sa pratećim materijalom izrađene prema EN 18
DN25/90
DN40/110
4.

Dobava i montaža vodonepropusnih (gumenih) prstenova za zaštitu cijevi na prolazu kroz zidove šahta
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DN25/90
5.

6.

7.

8.

Dobava i montaža zaštitnih kapa (termoskupljajućih) za vodonepropusni završetak predizolovanih čeli
DN25/90
Dobava i montaža trake upozorenja za postavljanje
iznad cjevovoda. Traka je u rolni, širina trake
500 mm, 50m/rolni.
Dobava i montaža kompenzacionih jastuka, za cijev,
DN25/90
DN40/110
debljine 40mm, dužine 1000mm

Dobava sitnog potrošnog materijala za završnu izolaciju spojnica, klasa prema DIN 4102 (B3) i za spa
dvokomponentna izolaciona pjena,
posuda za mješanje pjene,
spojnica za signalne vodiče,
termoskupljajuća traka,
vezna traka,
sredstvo za čišćenje spojnog mjesta,
šmirgl traka,
čepovi za zavarivanje,
podmetači za spojnice, itd.

9.

Radiografska kontrola zavarenih spojeva. Kontrolu izvršiti na svim varovima na lukovima i na 30%uk
10
.
11
.

Hladna proba instalacije prema tehničkim uslovima.
Izrada projektne dokumentacije:
projekat izvedenog stanja
snimanje za katastar podzemnih instalacija

12
.

B

Pripremno - završni radovi, uključujući i radove koji obuhvataju pripremu postojećih cijevi za spojanje
UKUPNO A -toplovod - mašinski radovi
TOPLOVOD - GRAĐEVINSKI RADOVI
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1.

Ručni iskop zemlje III kategorije na mjestu priključenja toplovoda DN25 i DN 40 na postojeće cijev
izvođenja ostalih radova.

Ručno proširivanje i produbljivanje rova na mjestu spajanja postojećeg i novog toplovoda.
2.

Materijal iskopa je zemlja III kategorije. Uključen utovar i odvoz zemljanog materijala na gradsku dep

3.

Mašinsko rezanje asfaltnog sloja saobraćajnice (rarking) i trotoara (pješačke staze) na dijelovima tras
uključiti i pažljivu demontažu kamenih ivičnjaka.
4.
Iskop zemlje na dubinu do 1.20 m. Iskopanu zemlju odbaciti na 2.00 m od ivice rova radi nesmetanog

a) ručni iskop zemlje III kategorije na mjestima ukrštanja vrelovoda sa instalacijama vodovoda, kanali

a) mašinski iskop zemlje III kategorije - obračun po m3 iskopane zemlje, računato u sraslom stanju, pre

5.

Grubo planiranje dna rova s izbacivanjem iskopanog materijala i nabijanje dna kanalskog rova i dna ša
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6.

Nabavka, nasipanje, planiranje i valjanje sloja pijeska debljine 15 cm ispod cjevovoda DN80/160 i DN

7.

Nabavka, transport i razastiranje sloja pijeska oko i iznad položenih cijevi u sloju od 10 cm. Granulaci
8.

Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m3.

9.

Dobava, razastiranje, i nabijanje šljunkastog zastora debljine 30 cm iznad sloja pijeska, a ispod sloja b

10
.

Dobava, razastiranje i nabijanje bito - šljunkastog zastora debljine 12 cm ispod saobraćajnice / 7cm isp

11
.

Postavljanje završnog sloja asvaltnog zastora ili betona debljine 3 - 8 cm na saobraćajnicu ili pjašačku

12
.

Zatvaranje prodora cijevi kroz pod na ulasku toplovoda DN25 u objekat "Mjesne zajednice"

13
.

Izrada ograde uz trasu vrelovoda uz obje strane u cijeloj dužini. Ograda se sastoji od stubova postavlje

14
.

Dobava i postavljanje tabli upozorenja s natpisom
"GRADILIŠTE - ZABRANJEN PRISTUR"
Uz gradilište buduće trase vrelovoda.

15
.

Dobava jelovih gredica dim 10/10 cm i montaža po dnu grubo isplaniranog vrelovodnog rova na razma
16
.

Iskop i odvoz zemlje za izradu šahta.
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17
.

Betoniranje dna šahta betonom MB30 od čistog šljunka pravilnog sastava i granulacije. Kod spravlj
odgovarajućom armaturom i svim neophodnim radovima).

18
.

Betoniranje zidova šahta plastičnim betonom MB30 od čistog šljunka pravilnog sastava i granulacije
(zajedno sa odgovarajućom armaturom i svim neophodnim radovima).
19
.

Betoniranje monolitnih pokrovnih ploča na šahtu betonom MB30 u oplati sa podupiranjem. Obračun p
20
.
21
.

A
B

Nabavka i ugradnja poklopca za šaht dim 90x90 cm.
Pripremno - završni radovi.
UKUPNO B - vrelovod - građevinski radovi

REKAPITULACIJA TOPLOVOD
TOPLOVOD - MAŠINSKI RADOVI
TOPLOVOD - GRAĐEVINSKI RADOVI
UKUPNO MAŠINSKI RADOVI bez PDV-a
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ZBIRNA REKAPITULACIJA - JAVNA INFRASTRUKTURA
1.
2.

Niskogradnja i saobraćajna
signalizacija
Fekalna i oborinska
kanalizaciona mreža

3.

Elektroinstalacije

4.

Termotehničke instalacije
(toplovod)
Ukupna cijena bez PDV-a:
Popust:
Ukupna cijena bez PDV-a sa popustom:
PDV (17%):
Ukupna cijena sa PDV-om:
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Анекс 5
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 6

НАЦРТ УГ ОВОРА
о извођењу додатних радова на изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац
(МЗ и МК) по уговору број 12-Г-4465/19
Уговорне стране:
1. ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем
тексту: Наручилац) и
2. ,,ТЕКТОН“ д.о.о. Бања Лука, кога заступа директор Мирослав Тешић (у даљем
тексту: Извођач)
Члан 1.
Предмет овог Уговора (у даљем тексту: Уговор) је извођење додатних радова на
изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац (МЗ и МК) по уговору број 12-Г4465/19.
Уговор се закључује на основу проведеног преговарачког поступка јавне набавке
број
20-404-_____/__, а на основу Одлуке Градоначелника број 12-Г-____/_ од
________ године.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да су дана 21.10.2019. године, закључиле уговор број 12-Г-4465/19, чији је
предмет извођење радова на изградњи 2. фазе амбуланте, дјечијег вртића и МЗ
Петрићевац,
- да предметни радови нису укључени у првобитни пројекат/уговор, те да су исти
неопходни за извођење радова, као и да се исти не могу одвојити од основног
уговора без већих непогодности за уговорни орган,
- да су додатни радови, у овом вишенамјенском комплексу, детаљно описани у
предмјеру и предрачуну радова, а који је саставни дио овог уговора.
Извођач се обавезује да ће, за рачун Наручиоца, извести додатне радове на
изградњи дјечијег вртића и МЗ Петрићевац (МЗ и МК), а према одредбама овог
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уговора и у складу са предмјером и предрачуном додатних радова, који је саставни
дио Уговора, a у свему осталом примјењиваће се одредбе Основног уговора.
Члан 3.
Цијена непредвиђених радова износи _________ КМ. У цијену је урачунат ПДВ.
Наручилац се обавезује да ће исплату цијене за непредвиђене радове извршити на
основу испостављених и овјерених фактура/ситуација.

Члан 4.
Рок за завршетак посла је 90 (деведесет) дана од дана увођења Извођача у посао.

Члан 5.
У случају неблаговременог, односно, неквалитетног извршења посла, Наручилац ће
се наплатити за претрпљену штету из безусловне банкарске гаранције за добро
извршење уговора, која износи 10% од уговорене цијене, а коју је Извођач дужан
доставити Наручиоцу прије закључења уговора.
Уколико гаранција не покрива износ стварно претрпљене штете, Наручилац се има
право наплатити до пуног износа штете.
Гаранција за уредно извршење уговора гласи на рок завршетка посла увећан за 90
дана.
Члан 6.
Уговорне стране сагласно констатују да одредбе Основних уговора, у осталом
дијелу, остају непромијењене.
Члан 7.
Саставни дио овог Уговора је обострано потписан предмјер и предрачун додатних
радова.
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Члан 8.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих Извођачу припада 1
(један) примјерак, а 7 (седам) примјерака Наручилац задржава за своје потребе.

Потпис и печат понуђача
__________________________
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Анекс 7
Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде
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