ЈАВНА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛНИ ПАРК СУТЈЕСКА
ТЈЕНТИШТЕ
Тел: +387 58 233-102, Фаx: 233-114,220-191
Е-маил:junp.sutjeska@gmail.com
Датум: 06.06.2018.године
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ
АНЕКСА 2 ДИО Б, ЗЈН БиХ

Поштовани,
У име ЈУ Национални парк “Сутјеска“ Тјентиште позивамо Вас да доставите понуду у
поступку додјеле уговора за услуге Санација бетонских позиција на спомен кући Битке на Сутјесци у
ЈУНП “Сутјеска“ Тјентиште.
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора
о услугама из Анекса II дио Б,Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ број:66/16 од
06.09..2016.)
ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ
Уговорни орган:
Адреса:
ИДБ:
Телефон:
Факс:
Web adresa:

ЈУ Национални Парк „Сутјеска“ Тјентиште
73311 Тјентиште
4401417310001
058/233-102 ,085/233-108
058/233-114
npsutjeska.info

ПОДАЦИ О КОНТАКТ ОСОБАМА
Контакт особа :
Телефон:
Факс:
Е-маил:

Драгомир Дракул
065/759-568
058/233-114
junp.sutjeska@gmail.com

Податке везано за поступак јавне набавке понуђачи могу добити искључиво од контакт особе како је
наведено у позиву за достављање понуда.Позив за достављање понуда се може преузети са web
странице npsutjeska.info или у просторијама ЈУНП“Сутјеска“Тјентиште.
У складу са чланом 52 Закона о јавним набавкама БиХ ,у овом поступку јавне набавке нема
привредних субјеката који не могу учествовати.
1.Предмет јавне набавке: услуге Санација бетонских позиција на спомен кући Битке на Сутјесци у
ЈУНП „Сутјеска“ Тјентиште.
Процјенјена вриједност је: 100.000 КМ без ПДВ-а
Понуде се достављају до 28.07.2018.године до 11:45 сати
Јавно отваррање понуда вршитће се 28.07.2018. одине у 12:00 сати

2. Услови за учешће и потребни докази
2.1 Уз понуду ОБАВЕЗНО доставити документа:
2.2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЧЕ –ЛИЧНА СПОСОБНОСТ (Члан 45. ЗЈН)
-ИЗЈАВА , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђача да по члану 45. тачка 1.
под а),б),ц) и д) ЗЈН БиХ, „СЛ.Гласник БиХ“, бр.39/14 нису искључени из права учестовања у поступку
јавне набавке, (образац изјаве у прилогу тендерске документације – ИЗЈАВА МОРА БИТИ ОВЈЕРЕНА
ОД НАДЛЕЖНОГ ТИЈЕЛА ОВЛАШТЕНОГ ЗА ОВЈЕРУ ДОКУМЕНАТА (општински орган, суд,нотар)

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ –СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ( Члан 46. ЗЈН)
Доказ о регистрацији фирме за предметну набавку (рјешење министарства, рјешење о упису
субјекта у судски регистар или извод из судског регистра).
4. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ
4.1. Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи требају испунити сљедећи услов, а
који се може потврдити са доказом из члана 49. Закона а то је:
a) Успјешно искуство у реализацији најмање једног уговора чија је појединачна вриједност већа
од 100.000,00 КМ (са ПДВ-ом) који се односе на предмет набавке у претходне три године.
Уговор мора да се односи на извођење каменорезачких радова или радове чишћења сличних
површина како је прецизирано техничком спецификацијом
b) Располагање потребним ресурсима, односно располагање механизацијом и опремом
неопходном за извођење предметних услуга.
4.2 Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу
доказа:

сљедећег

a) Списак извршених уговора у складу са чланом 48. став (2) овог закона, а који су у вези са
предметном набавком, за период не дужи од три године или од датума регистрације,
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање
од три године. Уз списак извршених уговора понуђач је дужан доставити потврду за најмање
један уговор, коју су издали примаоци радова, а која обавезно садржи: назив и сједиште
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и
мјесто извршења уговора и наводе о уредно извршеном уговору. У случају да се таква
потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није уговорни орган,
важи изјава понуђача о уредно извршеном уговору, уз предочење доказа о учињеним
покушајима да се таква потврда обезбиједи.
b) Изјава понуђача да има најмање 10 запослених или ангажованих техничких радника, као и
изјава понуђача да располаже механизацијом и опремом за извођење предметних радова.
c) Понуђач је дужан доставити у саставу понуде оригинале или овјерене копије докумената
којим доказује техничку и професионалну способност.
Напомена: Горе наведена документација је ОБАВЕЗНА и елиминаторна
У овом поступку јавне набавке нема привредних субјеката који су искључени из права
учешћа по основу сукоба интереса (Члан 52. ЗЈН БиХ).

АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
страна 1 од 2
Број набавке: _____________________________
Број понуде: ________________
Датум: _____________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа
Адреса
Сједиште
ПОНУЂАЧ (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана
групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ за сваког
члана групе понуђача
(уколико се ради о групи понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште
Е – маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на Беб сајту дана ____________, достављамо
вам понуду и изјављујемо следеће:
1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Укупна цијена понуде без ПДВ-а: _________________КМ
или словима______________________________________________________
Попуст у износу од _________% тако да цијена са попустом и без ПДВ-а износи _________
КМ или словима _____________________________ КМ.

ПДВ (17%): ______________ КМ или словима __________________________
Укупна цијена са ПДВ-ом: ____________________КМ
или словима ______________________________________________________
Рок и начин плаћања за:________________________
2. ПОДУГОВАРАЊЕ (уколико понуђач има намјеру подуговарања)
Назив и сједиште подуговарача:
и/или

_______________________________________________________

Дио уговора који се намјерава подуговарати:
____________________________________________________________
(понуђач може навести оба или само један од напријед наведених података, чиме је изјавио да
има јасну намјеру подуговарања)
3. Прихватамо све услове дефинисане овом тендерском документацијом без икаквих резерви и
ограничења. У прилогу достављамо образац за цијену понуде који је попуњен у складу са
захтјевима из тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове изјаве и обрасца за
цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.
4. Наша понуда важи 60 (шездесет) дана (бројем и словима) од дана истека рока за достављање
понуда, односно до ____2018.године.
5. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке обавезујемо са да ћемо
доставити гаранцију за добро извршење уговора у складу са условима из ове тендерске
документације.
6.

Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се доставити доказе о испуњавању
квалификационих услова за које смо приложили изјаве, у складу са условима прописаним овом
тендерском документацијом.

М.П.

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
______________________
(име и презиме)

АНЕКС 3

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Наша понуда садржи документа означена од 1 до ___, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

- ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ СА ИЗЈАВОМ ПОНУЂАЧА
- ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
.
.
.

Укупан број страница наше понуде је од 1 до ____.

АНЕКС 4
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: __________________________________
Број понуде: _______________________
Датум: ____________________________

Цијена без ПДВ-а

Цијена са ПДВ-ом

Цијена словима

ОПИС УСЛУГА
01.САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)
02.САНАЦИЈА БРАВАРСКИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)
03.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈСКИ РАДОВИ (без ПДВ)
04.РАЗНИ РАДОВИ (без ПДВ)
УКУПНО 01+02+03+04 (без ПДВ)
ПОПУСТ ____%
УКУПНО (без ПДВ)
ПДВ 17%
СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ом

М.П.

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

__________________________
Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити
добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени
у овом обрасцу.
3. У случају разлике између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са
јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.
5. Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који
су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач пропусти попунити
образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће
бити одбачена. Овај образац за цијену понуде је један од могућих опција.

АНЕКС 5
Изјава о испуњености услова из чланка 45. ставак (1) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама
БиХ, „Службени гласник БиХ“ број: 39/14)
Ја, ниже потписани ________________________________ (Име и презиме), са личном картом број:
________________, издатом од _______________________ у својству представника Привредног
друштва или обрта или сродне дјелатности __________________________________________________
(Назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД чије сједиште се налази у
__________________ на адреси _________________________________________ ,(Град/општина, Улица
и број), као понуђач у поступку јавне набавке ________________________________________(Навести
тачан назив јавне набавке и врсту поступка), а којег проводи уговорни орган ЈУ НП „Сутјеска“
Тјентиште (Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено Обавјештење о јавној набавци
број: ______________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _________ , а у складу са чланом 45.
ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Кандидат/понуђач ________________________ у наведеном поступку јавне набавке,
којег представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организираног криминала, корупције, преваре или прања новца у складу важећим прописима у БиХ
или земљи регистрације,
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предметом ликвидацијског поступка,
ц) Пропустио испунити обaвезе у вези с плаћањем пензионог 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 понуђача да у случају додјеле уговора достави
документе из члана 45. става (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 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.
Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке
у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавама БиХ у случају сумње у тачност података
датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних
органа.
Мјесто и датум давања изјаве:
__________________________

Изјаву дао:
__________________
(Име и презиме)

Потпис и печат надлежног тијела:_________________________

АНЕКС 6
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачака ц), д), е) и г),
(Техничка и професионална способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14)
Ја, ниже потписани ______________________________,( Име и презиме), са личном картом
Број: _______________________ издатом од __________________, у својству представника
Привредног друштва или обрта или сродне дјелатности_______________________________
(навести положај), (Назив привредног друштва) ___________________________________
ИД број:_______________ чије сједиште се налази у_________________________________
на адреси___________________________, као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке
_____________________________________________________________________________
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган
ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште (навести тачан назив уговорног органа)
за који је објављено Обавијештење о набавци (ако је објављена обавијест) број:_________
______________________ у „Службеном гласнику БиХ“, број: ____________ , а у складу са
чланом 50. тачке ц), д), е) и г), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу
изјаву:
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може захтијевати да су
запослени код понуђача;
д) пружаоцу услуга о просјечном годишњем броју запосленика и броју руководећег особља у
посљедње три године;
е) о техничкој опремљености и способности те мјерама којима располаже пружалац услуга за
обављање конкретних услуга и осигурање квалитета;
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом животне средине и
мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект примјењивати приликом обављања услуга.
(Заокружити тачке које су дефинисане као захтјеви у тендерској документацији (једну или више).
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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 утврђено Кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних
података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из члана од 48. до
51. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правна особа) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице
понуђача.
Мјесто и датум давања изјаве:
__________________________

Изјаву дао:
__________________
(Име и презиме)

Потпис и печат понуђача/кандидата:_________________________

АНЕКС 7
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52.СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, ниже потписани ___________________________(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 ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште (навести тачан назив
уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено
обавјештење) број:____________________у „Службеним 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 одговороном лицу у
уговорном року,укуључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
обављања у оквиру службеног овлаштења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од
вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног
лица или одговороног лица.
3. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговороном лицу у
уговорном року,укуључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да
обави у оквиру свог службенон овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од
обављања радњи које не треба извршити.
4.Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. нисам учестовао у било какавој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка
јавне набавке.
Давањем ове изјаве,свјестан сам кривчне одгворности предиђене за кривично дјело давање мита и
дуга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима
Босне и Херцеговине.

Мјесто и датум давања изјаве:________________,__.__.2018.године

Изјаву дао:
__________________________

__________________
(Име и презиме)

Потпис и печат надлежног тијела:____________________

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

01

1

2

САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОЗИЦИЈА

Обрачун

Количина

Санација сегрегације бетона и санација ваздушних језгра. Санација оштећених
АБ кровних греда, као и осталих конструктивних елемената на којима се установи
оштећење бетона а која су посљедица намјере људске дeструкције - механичка и
дугогодишња изложеност објекта атмосферилијама - физичка. Поступак санације,
без обзира који је конструктивни елемент у питанју је сљедећи:
а). Дијелове сегрегираног бетона, као и слојеве гдје су ваздушна језгра, потребно
је одбити од здравог бетона;
б). Обијене дијелове очистити од прашине и остале прљавштине;
в). Очистити видљиву арматуру од металног сјаја;
г). Нанијети слој инхибитора корозије коју карактерише отпорност на алкали и
соли, заштитиа арматуре од корозије, одлична приоњивост на металне и
минералне површине као и водонепропустност / Кема систем: кемаpox epotar
или Sika систем Sika Mono Top-910N;
д).Затварање површина полимерцементним репаратурним микроармираним
малтером Кема систем: Betonprotekt RT, Kemacryl и Beton protekt F на везни слој
цемент у размјери 1:2, по систему свјеже на свјеже или Sika систем Sika Mono Top
- 732N;
Напомена: Дата је процјењена количина оштећења, док се стварна количина
доказује на лицу мјеста и и уноси у грађевински дневник са којим мора да буде
сагласан надзорни орган. У цијену улази и помоћна скела.

м2

20,00

Санација недовољног заштитног слоја бетона до арматуре. Овај вид оштећења
је визуелним прегледом уочен на покровним бетонским елементима. Поступак
рада је готово идентичан претходним с тим, да ако је опредјељење за Кема
sistem изоставља се Betonpotekt RT,Kemarcy. Поступак санационих радова је
сљедећи:
а). Уклонити слојеве до арматуре, гдје је евидентирано да долази до љуштења
бетона или је бетон испрскао;
б). Обијене дијелове очистити од прашине и остале прљавштине компримованим
ваздухом;
в). Очистити видљиву арматуру од металног сјаја;
г). Нанијети слој инхибитора корозије коју карактерише отпорност на алкали и
соли, заштитиа арматуре од корозије, одлична приоњивост на металне и
минералне површине као и водонепропустност / Кема систем: кемаpox epotar
или Sika систем Sika Mono Top-910N;
д).Недостајуће дијелове бетона - глазуру надокнадити са полицементним
репаратурним малтером Кема систем: Beton protekt F или Sika систем Sika Mono
Top-732N;
Напомена: Дата је процјењена количина оштећења, док се стварна количина
доказује на лицу мјеста и и уноси у грађевински дневник са којим мора да буде
сагласан надзорни орган. У цијену улази и помоћна скела.

м2

1245,00

3

4

Израда недостајућих покривних АБ плоча и других недостајућих АБ елемената
као и њихова уградња. Умјесто недостајућих армирано-бетонских плоча
димензија 200/50/2.5цм, са карактеристичним зубом, као осталих недостајућих
елемената/клупица или маски које су исте дебљине као и покривне плоче, а
различитих димензија/, потребно је изгратити исте по ригиналној пројектној
документцији и по узорцима са самог објекта, марком бетона наведеној у
оригиналној пројектоној документацији уз обавезно додавање средстава за
водонепропусност бетона нпр. SikaCim Waterproofer. Нове АБ клупице се лијепе
трајно елестичним полиуратанским ПУ хидроизолационим љепилом нанешеним
линијским повученим у смјеру сливања воде. На крају се све клупице фугују са
истим ПУ љепилом како би се спријечило завлачење воде. Армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну. Бетон угратити и његовати по прописима.
Напомена 1: потребно је извршити провјеру свих АБ клупица и уколико се неке од
њих, које су у добром стању, а због слабљења или нестанка атхезионе везе могу
се лако скинути, потребно је ицто и учинити, очистити их и поново поствавити,
фиксирати као и нове клупице.
Напомена 2: дата је процјењена количина оштећења, док се стварна количина
доказује на лицу мјеста и и уноси у грађевински дневник са којим мора да буде
сагласан надзорни орган. У цијену улази и помоћна скела, оплата и арматура.

м2

30

Репрофилација бетонских површина. Репрофилација се примјењује на оним
мјестима гдје недостају дијелови бетонских елемената/ нпр. Бетонски зуб на
покривној плочи/. Поступак рада је сљедећи:
а).Зону око недостајућих дијелова бетона благо обити како би се одстранио сав
испрскао бетон;
б). Обијене дијелове очистити од прашине и остале прљавштине компримованим
ваздухом; в). На очишћену повпшину се наноси везни слој Кема систем:
Kemalatex, цемент у размјери 1:2, а након тога недостајући дио се израђује од
репаратурног малтера и евентуално потребне арматуре у оплати, у димензијама
према оригиналној техничкој документацији нпр. Кема систем, Betonprotekt
RT,Kemacryl и Betonprotekt F или Sika Repv-610 и Sika Repv-614.
Напомена: У цијену улази помоћна скела. Обрачун паушално

паушално

1

5

6

7

8

01

02

Санациони радови у зони процуривања. Ова врста радова се односи на зоне гдје
су евидентиране мрље и флеке од процуривања атмосферилија. 1). У зони
спојева елемената кровног покрова и конструктивних елемената; 2). У зони
кровних прозора; 3). У зони спојева покривних бетонских елемената. Поступак
рада је сљедећи: Након репарације површинске структуре бетонских и
консруктивних и поркивних елемената и завршних браварских, фарбарских и
столарских радова на прозорским позицијама од црне браварије, потребно је
извршити заптивање тј. уградњу хидроизолационих баријера. У свим набројаним
зонама гдје је евидентирано процуривање атмосферилија, након извршеног
чишћења извршити заптиванје трајно елестичном заптивном масом нпр. Кема
систем Kemaflex PU, a kao додатна безбједност на критичном спојевима се може
радити и Kemaband 12 самољепљива заптивна трака преко које долази премаз
Hidrostop monopur или слично, или Sika систем Sikaflex-Cunstruction D.
Напомена: Дата је процјењена количина оштећења, док се стварна количина
доказује на лицу мјеста и и уноси у грађевински дневник са којим мора да буде
сагласан надзорни орган.

м1

300,00

Хидроизолација кровних увала. Окапне зоне слива/ кровне увале / које
преузимају воду од поркровних бетонских елеманата потребно је након
претходно припремљене, детаљно очишћене подлоге, хидроизоловати са
минимално 2мм дебелим слојем полиуатанским, водонеппопусним премазом
отпорним на УВ зрачења, нпр. Кема систем Hidrostop monopur или Sika систем
Hidrostop elastic. Овакви материјали не могу бити транспарентни, тако да их је
потребно извести боји сличној боји бетона - сивој. Прије извођења цијелокупног
поступка санације, сливне површине потребно је очистити од прљавштине и
лимених окапница које нису дио оригиналне пројектне документације.
Напомена: Дата је процјењена количина оштећења, док се стварна количина
доказује на лицу мјеста и и уноси у грађевински дневник са којим мора да буде
сагласан надзорни орган.

м2

35,00

Санација прслина. Прслине на бетонским елементина, којих има на неколико
мијеста,санирају се тако сто их је потребно прво очистити и након тога извршити
заптивање трајно елестичнном заптивном масом сиве боје која је отпорна на УВ
зрачење нпр. Кема систем Kemaflex PU или Sika систем Sikaflex-Construction D.

паушално

Интеграција свих спољних бетонских површина. Након урађених свих
санационих радова потребно је извршити водоодбојну импегнацију свих
бетонских површина са транспарентном импрегнацијом (Прије импрегнације
површински очистити пјескарењем те спирањем водом високог притиска)
нпр.Кема систем Kemafob aqua или Sikaсистем Sikagard-700 S.

m2

1

1245,00

САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)

САНАЦИЈА БРВАРСКИХ ПОЗИЦИЈА

Обрачун

Количина

1

2

Бојење старих металних прозора бојом за метал, са претходним скидањем
старе боје. Брушење до металног сјаја прозорских и оквира лантерни/ П1-П13 И
Л1-Л8/ израђених од црне браварије, са исјецањем евенталних потпуних
оштећења / дијелова браварије потпуно оштећене рђом/ и њиховом замјеном
новим завршним елементима, наношењем темељног премаза и бојење уљаним
лаком у два премаза. У цијену урачунато скидање и одлагање унутрашње облоге
"просторних кристала" испод лантерни, како би се с унутрашње стране могло
прићи оквирима лантерни. Санација унутрашње конструкције "просторних
кристала" није обухваћена предмјером.

m2

332,00

Замјена армираног стакла на прозорима дебљине 6 мм, са скидањем
постојећег стакла и чишћењм фалца од кита. Одстрањивање поломљеног стакла
и његово одлагање, а затим одвоз на депонију. Ново стакло мора бити без
мјехурића и оштећења, штемањем за 2-3мм од фалца, да не би попуцало. Стакло
причврстити и заптити одговарајућим китом.
Напомена: Дата је процјењена количина оштећења, док се стварна количина
доказује на лицу мјеста и и уноси у грађевински дневник са којим мора да буде
сагласан надзорни орган.

m2

30,00

02

САНАЦИЈА БРАВАРСКИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)

03
1

ИЗРАДА КОМПЛЕТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ
Израда комплет електроинсталација по пројекту. Обрачун паушално.

03

Обрачун
Количина
паушално
1

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈСКИ РАДОВИ (без ПДВ)

04

РАЗНИ РАДОВИ

Обрачун

1

Чишћење објекта од смећа, изгорјелих и оштећених материјала који су настали
услијед пожара и неадекватног одржавања у протеклих 20-так година.
Прикупљени одпад одлагати на депонију по одредби инвеститора удаљену до
10км, уз обавезну заштиту животне средине.

паушално

04

РАЗНИ РАДОВИ (без ПДВ)

01
02
03
04

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)
САНАЦИЈА БРАВАРСКИХ ПОЗИЦИЈА (без ПДВ)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈСКИ РАДОВИ (без ПДВ)
РАЗНИ РАДОВИ (без ПДВ)
УКУПНО 01+02+03+04 (без ПДВ)
УКУПНО (без ПДВ)
ПДВ 17%
СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ом

Количина

1

Нацрт

АНЕКС 09

УГОВОР
O НАБАВЦИ УСЛУГА САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОЗИЦИЈА ОБЈЕКТА СПОМЕН КУЋЕ БИТКЕ НА СУТЈЕСЦИ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Јавна установа Национални парк “Сутјеска”Тјентиште, којег заступа директор Дејан
Павловић. (у даљем тексту. Уговорни орган)
И
2. “__________________”из__________________, улица:_____________________, којег заступа
директор _____________________________________( у даљем тексту: Добављач)
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуге-санација бетонских позиција објекта спомен куће
Битке на сутјесци за потребе ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште у 2018. години, за коју је проведен
поступак додјеле уговора. Понуда продавца број: _________ од _____.2018.године је саставни
дио овог Уговора.
Члан 2.
Уговорна вриједност предметне набавке, поближе описаних у члану 1. овог уговора, коју чини
збир јединичних цијена, без урачунатог ПДВ-а, износи:
без урачунатог ПДВ-а: ___________ КМ.

Члан 3.
Уговорни орган се обавезује да ће Добављачу платити фактуре за набавку услуге из претходног
члана, прописаним платним налогом за плаћање у року од 30 дана од настанка обавезе.

Члан 4.

Предметна набавка вршит ће се током уговорног периода, у складу са исказаним потребама купца, од
дана додјеле овог уговора на период до један мјесец.

Члан 5.
Уколико се утврди да роба коју продавц испоручи има грешке, продавац робе је дужан све
уочене пропусте отклонити у року од 1 /један/ дан од дана сазнања за исказане недостатке.
Члан 6.
Добављачу се поставља услов да нема право да запошљава, у сврху извршења овог уговора,
физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације, или су била у
својству члана или стручног лица која је ангажовала Комисија за јавне набавке, надлежна за
додјелу овог Уговора, најмање шест мјесеци по закључењу истог.

Члан 7.
Праћење реализације овог уговора и квалитета предметних набавки, у име купца вршит ће
Сектор техничке службе.

Члан 8.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истовјетних примјерака, од чега свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примјерка.

ДОБАВЉАЧ
Директор
__________
Број: ________
Датум,__.__.2018.године




УГОВОРНИ ОРГАН
Директор
__________
Број:01/1-_____
Датум,__.__.2018.године

НАПОМЕНА:
Уговор не треба попуњавати већ служи да се Извођач упозна са одредбама Уговора, а које нису
дефинисане тендерском документацијом.
Нацрт Уговора овјерити и потписати као доказ да је Извођач упознат и сагласан са одредбама
Нацрта.

АНЕКС 4
ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која
је повјерљива

Бројеви страница
с тим информацијама,
у понуди

Разлози за
повјерљивост тих
информација

Временски период у
којем ће те
информације бити
повјерљиве

Напомена:
 Понуђачи су обавезни направити списак информација које би се требале сматрати
повјерљивим ако их имају (попуњен по шеми у Анексу број 3 ове тендерске документације).
 Уколико понуђачи одређене информације/податке из понуде означавају повјерљивим,
односно пословном тајном, дужни су да у понуди наведу и правни основ на темељу којег су
ти подаци тајни и повјерљиви.
 У случају паушалног навођења у понуди да се неки податак/информација сматра
повјерљивим/тајним, без назначавања правног основа на темељу којег су ти подаци
повјерљиви и тајни, неће обавезивати Уговорни орган да исте сматра таквима.
Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су:
a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
b) предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или радова од које зависи поређење са
техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са захтјевима из техничке
спецификације;
c) докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби чл. 45.-51. Закона).

________________
Печат и потпис овлаштене особе

