ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број: 06-404-108/20
Датум: 09.11.2020. година
ПРЕДМЕТ: Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци

Подаци о уговорном органу:
-

Уговорни орган: Општина Лакташи
Адреса: Карађорђева 56, 78 250 Лакташи
ЈИБ: 4401140250006
Телефон: 051/334-257
Web stranica: www.laktasi.net

Предмет уговора:

„Реконструкција друштвеног дома у Шушњарима и друштвеног дома у Јабланудодатни радови“
Додатне информације:

Oпштина Лакташи је дана 26.10.2020. године потписала уговор са фирмом ''АСВ
Инжењеринг'' д.о.о. Бања Лука, под бројем број: 08-404-108/20 за извођење радова
на''Реконструкција друштвеног дома у Шушњарима и друштвеног дома у Јаблан''.
Извођач радова''АСВ Инжењерин'' д.о.о. Бања Лука је по потписивању уговора уведен
је у посао, те је благовремено и квалитетно извршавао уговорене позиције радова, а све
у координацији са надзорним органом, као представником инвеститора.
Приликом припрема за извођење радова, уочени су одређени недостаци у самој
спецификацији која је саставни дио уговора, односно нису уговорене одређене ставке
које су неопходне за функционалност кровова предметних објекта, односно недостају
одређени конструктивни елементи како би се кровови објеката могли квалиетно
извести извести и служити својој сврси.
Не уговорене позиције радова, а које се класификују се као накнадни радови су
сљедећи:
А) Друштвени дом Шушњари:
- Утовар и одвоз на депонију кабастог отпада из објекта (објекат друштвеног дома је
био затрпат гомилом отпада),
- Израда и монтажа главног носача од HOP цијеви дим. 140x120x8 mm (забог
хитности посла, и рокова датих извођачу радова, није било могуће извести бетонске
радове, те је са извођачем радова усаглашено да се раде челични носачи),
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- Израда и монтажа носиве греде од HOP цијеви дим. 200x120x8 mm (забог хитности
посла, и рокова датих извођачу радова, није било могуће извести бетонске радове, те
је са извођачем радова усаглашено да се раде челични носачи),
- Постављање дрвених штафли од суве чамове грађе II класе димензија 5x8 cm као
подконструкција за лимене табле као подршка за летве. Поред штафле овом ставком
су обухваћени и сви елементи за спајање и везивање, (позицијама предмјера радова
које су саставни дио уговора, предвиђене су летве димензија 5x3 cm, које не
задовољавају стандарде као подконструкција, односно носач за кровни покривач у
виду лима, стога је са извођачем радова усаглашено да се постављају дрвене штафле
димензија 8x5 cm, и то почетна и крајња, као и свака трећа, што представља 1/3
кровне плохе),
- Постављање опшава кровне стрехе израђене од поцинкованог челичног лима као
имитација ламперије у боји кровног покривача (позицијама предмјера радова које су
саставни дио уговора предвиђена је ламперија, ламперија је избачена из два разлога,
први је што је тај вид опшава застарио, и готово да се више не примјењује у
грађевинарству, а други је што није била могућност постављања из разлога што нису
са вањске стране крова постављена два рога, него само један, односно недостајао је
један ослонац за постављање),
- Детаљно чишћење, одмашћивање и дијелом брушење, дијелом бојење постојећих
рогова у 3 слоја (обзиром да су на дијелу објекта задржана здрава конструкција
крова, исту је требало довести у стање прихватљивости, односано извршити
чишћење, одмашћивање, дијелом брушење и дијелом бојење),
- Бојење новоуграђених рогова на препустима крова у 3 слоја (предметна ставка није
предвиђена основним уговором, а исту је неопходно извести из разлога заштите
вањских дијелова кровне конструкције од утицаја атмосферилија),
- Набавка и уградња хераклит плоча на мјестима гдје је демонтажом подрожњача
дошло до осипања фасадног малтера (услед демонтаже постојеће кровне
конструкције долазило је до оштећења на дијеловима спојева рогова и подрожњаче
те је исте дијелове било неопходно санирати, као и извршити затварања отвора
између рогова.
Б) Друштвени дом у Јаблану:
- Постављање дрвених штафли од суве чамове грађе II класе димензија 5x8 cm као
подконструкција за лимене табле. Поред штафле овом ставком су обухваћени и сви
елементи за спајање и везивање (позицијама предмјера радова које су саставни дио
уговора, предвиђене су летве димензија 5x3 cm, које не задовољавају стандарде као
подконструкција, односно носач за кровни покривач у виду лима, стога је са
извођачем радова усаглашено да се постављају дрвене штафле димензија 8x5 cm, и
то почетна и крајња, као и свака трећа, што представља 1/3 кровне плохе),
- Бојење новоуграђених рогова на препустима крова у 3 слоја (предметна ставка није
предвиђена основним уговором, а исту је неопходно извести из разлога заштите
вањских дијелова кровне конструкције од утицаја атмосферилија),
- Детаљно чишћење, одмашћивање и бојење постојећих рогова и подрожњача у 3
слоја (обзиром да су на већем дијелу објекта задржана здрава конструкција крова,
исту је требало довести у стање прихватљивости, односано извршити чишћење,
одмашћивање, дијелом брушење и дијелом бојење),
- Постављање опшава кровне стрехе израђене од поцинкованог челичног лима као
имитација ламперије у боји кровног покривача (позицијама предмјера радова које су
саставни дио уговора предвиђена је ламперија, ламперија је избачена из два разлога,
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први је што је тај вид опшава застарио, и готово да се више не примјењује у
грађевинарству, а други је што није била могућност постављања из разлога што нису
са вањске стране крова постављена два рога, него само један, односно недостајао је
један ослонац за постављање).
Прије свега, сагледавајући вишкове и мањкове радова, по уговореним позицијама
радова, по уговору изведено је укупно 39.577,22 КМ (са ПДВ-ом), што је мање за
7.807,78 КМ (са ПДВ-ом) од уговорене вриједности радова, која износи 47.385,00 КМ
(са ПДВ-ом).
Укупна вриједност непредвиђених радова, према садашњим тржишним цијенама
износи 13.679,06 КМ (са ПДВ-ом).
На крају, може се констатовати, кад се узму у обзир вишкови радова, мањкови радова,
непредвиђени радови, у финансијском смислу обим радова за доуговарање износи
5.871,25 КМ (са ПДВ-ом).

Преговори ће се водити са фирмом ''АСВ Инжењеринг'' д.о.о. Бања Лука.
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