АД „КОМУНАЛАЦ“
БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Број : 2018/16
Датум : 07.06.2016. године

ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку рабљеног специјалног возила
аутосмећар са надоградњом за потребе АД,,Комуналац“ Бијељина
Поштовани,
У име АД ,,Комуналац“ Бијељина позивам вас да доставите понуду у поступку конкурентског захтјева
за достављање понуда. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ» бр. 39/14), подзаконским актима који су донесени у
складу са Законом и овом тендерском документацијом.
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица које је овлаштено да води
комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:
Контакт особа:
Телефон:
Факс:
e-mail:

Славица Савић и Бојан Мирић
055/210-147
055/206-601
jnabavke@komunalacbn.com

Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса.
1. Предмет набавке
1.1

1.2

Предмет овог поступка је набавка рабљеног специјалног возила аутосмећар са надоградњом
за потребе АД ,,Комуналац“ Бијељина.
Ознака и назив из ЈРЈН: 34144510-6
Набавка је одобрена Одлуком бр: 2017/16 од 07.06.2016. године.
Мјесто достављања робе- возила је АД ,,Комуналац“ Бијељина ул. Мачванска бб.

1.3
Плаћање испоручене робе- возила вршиће се на
понуђача

основу услова из понуде најповољнијег

2. Услови за учешће и потребни докази
2.1
Уговорни орган захтјева следеће квалификационе и техничке услова за понуђаче, а који се
могу доказати искључиво са доказима прописаним члановима 45. – 51. Закона, а односе се на:
a) личну способност понуђача из члана 45. став (1) Закона;
b) право понуђача на обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом набавке,
у складу са чланом 46. Закона;
c) економску и финансијску способност понуђача (искључиво услови који се могу потврдити
доказима из члана 47. Закона);
2.2
Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају услове
тражене тачком 2.1 конкурентског захтјева за достављање понуда и то:
a) У сврху доказивања личне способности (члан 45. Закона) понуђач мора доставити изјаве
овјерене од стране надлежног органа (орган управе или нотар), у складу са формом која је
прилог конкурентском захтјеву као Анекс 3.
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У складу са чланом 45. став (5) Закона, уговорни орган може одбити понуду и уколико утврди да је
понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен током периода од три године прије
почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на било који начин, посебно, значајни и/или
недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева уговора који су довели до његовог
пријевременог раскида, настанка штете или других сличних посљедица, због намјере или немара
привредног субјекта, одређене тежине;
b) У сврху доказивања професионалне способности (члан 46. Закона) понуђачи требају уз понуду
доставити овјерену копију Рјешења о упису у судски рагистар или овјерену копију Актуелног
извода из судског регистра.
c) У сврху доказивања економске и финансијске способности понуђач је дужан доставити :
- изјаву овјерену од стране овлаштеног лица понуђача, у складу са формом која је прилог
конкурентском захтјеву као Анекс 4;
- потврду пословне банке да рачун није блокиран у последња три мјесеца;
- обичну копију Биланса успијеха за 2015. годину.
2.3
Доказе о испуњавању услова и тачке 2.1 и 2.2 понуђач је дужан доставити у року од 5
(пет) дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази
које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента
предаје понуде и морају бити оригинали или овјерене копије. У случају недостављања било
којег од тражених доказа поступаће се у складу са Законом.
2.4. У сврху доказивања техничке и професионалне способности понуђач из члана 49. Закона (набавка
роба), понуђачи требају уз понуду доставити следеће доказе и то:
- списак извршених уговора у складу са чланом 49. став (1) ЗЈН, а који су у вези са предметом набавке
за период од три године и потврду коју даје други уговорни орган о њиховој реализацији у складу са
чланом 48. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ.
2.5. Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву у складу са чланом 52. да није
нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Писмена
изјава је саставни дио тендерске документације - Анекс 5.
3. Припрема понуда
3.1
Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. Уговорни
орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.
3.2
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом.
Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз
навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући
накнадно вађење или уметање листова. Дијелови понуде као што су узорци, каталози, медији за
похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и наводи у
садржају понуде као дио понуде. Све стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив
редни број странице или листа. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл.
који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.
3.3
Понуда се доставља у оригиналу и једној копији, на којој ће читко писати
„ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ и КОПИЈА ПОНУДЕ. Копија понуде садржи сва документа која садржи и
оригинал. У случају разлике између оригинала и копије понуде , вјеродостојан је оригинал понуде.
Копија понуде се доставља заједно са оригиналом у једној коверти или у двије одвојене коверте које
су опет упаковане у једну заједничку коверту или пакет.
3.4
Понуде се предају на протокол уговорног органа, у канцеларији бр. 10 или путем поште, на
адресу уговорног органа, у затвореној запечаћеној непровидној коверти на којој, на предњој страни
коверте, мора бити наведено:
Назив уговорног органа:
АД ,,КОМУНАЛАЦ“ Бијељина
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Улица Милоша Црњанског 7, Бијељина

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
„Набавка рабљеног специјалног возила аутосмећар са надоградњом“
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће:
Назив понуђача
Адреса понуђача

3.5
Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за достављање
понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна понуда, са обавезном
назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у истом року одустати од своје
понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и
понуда, са назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена
понуђачу неотворена.
3.6
Понуђачи могу направити списак (попуњен по шеми која се налази у Анексу 6) информација
које би се требале сматрати повјерљивим.
Уколико понуђач не достави образац или достави непопуњен образац повјерљивих
информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена
неприхватљивом. Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са чланом 11.
Закона не могу прогласити повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а
понуда понуђача неће бити одбијена.
4. Захјеви по питању језика
Понуда, сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног
органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Штампана
литература, брошуре, каталози или слично које доставља понуђач не морају бити преведени.
5. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда
5.1
Подаци за доставу понуда:
Уговорни орган: АД ,,Комуналац“ Бијељина
Адреса: Улица Милоша Црњанског бр.7
Канцеларија: бр.10
Датум: 24.06.2016. године
Вријеме до када се примају понуде: до 11,00 часова
5.2
Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима.
Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до крајњег
рока утврђеног тендерском документацијом.
6. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда
6.1 Подаци о отварању понуда:
Уговорни орган: А.Д.,,КОМУНАЛАЦ“ Бијељина
Адреса: Ул. Милоша Црњанског бр.7
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Канцеларија :
Датум: 24.06.2016. године
Вријеме отварања понуда пристиглих до крајњег рока за пријем
понуда: 12,00 часова
6.2
Понуђачи или њихови представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати
отварању понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим
понуђачима који су у року доставили понуде путем Записника са отварања понуда, одмах, а најкасније
у року од 3 дана.
6.3
На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити следеће информације:
 назив понуђача
 укупна цијена наведена у понуди
 попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан
 подкритеријуми који се вреднују у оквиру критеријума економски најповољнија
понуда
6.4
Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије
отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име привредног
субјекта-понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи, понуђач може, као и остала заинтересована
лица, присуствовати јавном отварању, али без права потписа Записника или предузимања било којих
правних радњи у име понуђача.
7. Критериј додјеле уговора и цијена
7.1 Уговор се додјељује понуђачу који је понудио економски најповољнију понуду са задатим
подкритеријима.
а) цијена – учешће 60 бодова
б) гарантни рок за возило и надоградњу – учешће 10 бодова
ц) рок испоруке- учешће 10 бодова
д) рок плаћања- учешће 20 бодова
Уговор се додјељује понуђачу који је добио највиши укупан број бодова.
Бодови се додјељују у складу са сљедећом формулом:
Т = П + У+ И + Е
При чему је:
Т – укупан број бодова
П – број бодова који је добио понуђач за понуђену цијену
У – број бодова који је понуђач добио за понуђени гарантни рок
И- број бодова који је понуђач добио за рок испоруке
Е- број бодова који је понуђач добио за рок плаћања

(1) Цијена
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Максималан број бодова (нпр.60) ће се додијелити понуђачу који је предложио најнижу бруто
цијену (укључујући и све индиректне порезе). Други понуђач ће у складу с тим добити мањи број
бодова, према слиједећој формули:
П= Пл/ Пт x 60
При чему је:
П – број бодова који је понуђач добио за понуђену цијену
Пл – најнижа цијена која је понуђена у поступку набавке
Пт – цијена која је предложена у понуди која је предмет оцјене
(60) – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најнижу цијену
(2) Гарантни период
Максималан број бодова (10) ће се додијелити понуђачу који је понудио најдужи гарантни рок
послије испоруке, док ће други понуђачи стога добити мањи број бодова у складу са слиједећом
формулом:
Y= Yт/Yл x 10
При чему је:
Y – број бодова који је понуђач добио за гарантни период
Yт – гарантни период који је понуђен у понуди која се оцјењује
Yл – најдужи понуђени гарантни период
(10) – број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најдужи гарантни период
(3) Рок испоруке
Максималан број бодова (10) ће се додијелити понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке ,
док ће други понуђачи стога добити мањи број бодова у складу са слиједећом формулом:
И= Ин/Ип x 10
При чему је:
И – број бодова који је додијељен понуђачу за понуђени рок испоруке
Ин – рок испоруке понуђен у понуди која се оцјењује
Ип – најдужи рок испоруке
(10) – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке
(4) Рок плаћања:
Максималан број бодова (20) ће се додијелити понуђачу који је понудио најдужи рок плаћања
послије испоруке, док ће други понуђачи стога добити мањи број бодова у складу са слиједећом
формулом:
Е= Ен/Еп x релативно учешће 20
При чему је:
Е – број бодова који је додијељен понуђачу за понуђени рок плачања
Ен – рок плаћања понуђен у понуди која се оцјењује
Еп – најдужи рок плаћања
(20) – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најдужи рок плаћања
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НАПОМЕНА:
- За уговорни орган минимално прихватљив начин плаћања је 30 дана од дана испоруке док ће се
евентуално дужи рокови вредновати у складу са формулом
- Није дозвољено авансно плаћање.
- Није дозвољено исказивање у смислу плаћање „одмах“ већ да треба бити исказано у данима или
мјесецима.
- Изражавање ријечима или нулом није дозвољено због немогућности уврштавања у
формулу.
Није дозвољено исказивање у смислу испоруке „одмах“ већ да треба бити исказано у данима или
мјесецима.
7.2

Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не подлијеже било
каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону понуду која садржи
цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са овим ставом.

8. Неприродно ниска понуђена цијена
8.1 У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, има
могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела тендрске
документације („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и понуда, те затражи писмено појашњење
понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.
По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни орган и о
томе обавјестити понуђача у писменој форми.
8.2 У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложње из којег се не
може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу по тој цијени, такву понуду може
одбити.
9. Преференцијални третман домаћег
9.1
Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман домаћег, у
складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, донесеној од стране
Савјета министара Босне и Херцеговине.
9.2
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за
преференцијални фактор:
- 15% за уговоре који се додијељују у 2015. и 2016. години,
- 10% за уговоре који се додијељују у 2017. и 2018. години,
- 5% за уговоре који се додијељују у 2019. години.
9.3
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са сједиштем у
БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% вриједности понуђених роба
имају поријекло из БиХ.
9.4
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег
понуђачи су дужни доставити потврду или увјерење издато од Привредне коморе РС или Спољно
трговинске коморе БиХ, или неке друге институције која је надлежна за издавање истих.
10.Рок важења понуде
Понуде важе 90 дана одрачунајући од истека рока за подношења понуда.
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11. Обавјештење о додјели
Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне
набавке у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке, факсом и поштом. Уз обавјештење о
резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде
или поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда.
12. Информације о заштити права понуђача
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона
или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима
прописаним чланом 99. и 101. Закона.
Анекси:
Анекс 1 – Образац за достављање понуде
Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом
Анекс 3 – Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона
Анекс 4 - Изјава о испуњавању услова из члана 47. Закона
Анекс 5 - Изјава у вези са чланом 52. Закона
Анекс 6 – Образац повјерљивих информација
Опција – Анекс 7 – нацрт уговора

М.П.
Овлаштено лице уговорног органа
______________________
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Анекс1

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
страница 1 од 2
Број набавке: 2018/16
Број обавјештења са Портала ЈН: 1316-7-1-4-3-6/16

УГОВОРНИ ОРГАН:
Уговорни орган: АД,,Комуналац“ Бијељина
Адреса: Ул. Милоша Црњанског 7

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 ИД број за сваког члана групе
понуђача (уколико се ради о групи понуђача):
Адреса :
ИД број:
Број жиро рачуна:
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште:
e-mail:
*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. Поуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу
поступка јавне набаве.

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду):
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Факс:
е-mail:
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе
понуђача.)
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је је објављена на Порталу јавних набавки, број
Обавијештења о набавци 1316-7-1-4-3-6/16 дана ________________, достављамо понуду и изјављујемо
слиједеће:
1. У складу са садржајем конкурентског захтјева бр. 2018/16 од 07.06.2016. године, овом изјавом
прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба/пружање
услуга/извођење радова, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији,
критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде је_____________________________________КМ.
Попуст који дајемо на цијену је_________________________________КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ.
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ.
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ.
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 релизацији овог
уговора о набавци услуга/радова су резиденти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда
испуњава услове за префернецијални третман домаћег, који су тражени тендерском
документацијом су у саставу понуде.
*Уколико се на понуду не може примијенити преференцијални фактор домаћег, навести да се на
понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
5. Ова понуда важи _________ дана, тј до _________ године.
6. Гаранција за понуду је достављена у складу са захтјевима из тендерске документације.
7. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом потупку јавне набавке, обавезујемо се да ћемо :
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;
4.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:______________________________
Потпис овлаштеног лица:______________________________
Мјесто и датум:_______________________
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена и сљедећа документација:
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]
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Aнекс 2

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РОБЕ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РАБЉЕНОГ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА АУТОСМЕЋАР СА
НАДОГРАДЊОМ
Возило аутосмећар са
надоградњом

Потребно

Понуђено

1.1. Шасија
Година производње

Mин. 2003 године и
млађе

Број пређених километара:

Максимално 230 000 км

Moтор:

Дизел, мин. EURO 3

Mотор са директним убризгавањем запремине мин:
11900 цм3
Снага мотора :

мин: 228 до 230 KW

Погон:

4x2

Mјењач:

Maнуелни полуаутоматски

Укупна технички дозвољена
маса:

до 18000 kг

Број осовина:

2

Koчиони систем:

ABS/ASR
RETAEDER/INTARDER

Бочне стране надоградње обложене алуминијским
страницама и опремљене боксовима за смјештај алата
Ел. систем:

24V

Свјетла :
a. Свјетла за вожњу уназад
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б. Габаритна свјетла (бјела /наранджаст)
Унутрашњост кабине
a. Волан на лијевој страни
б. Аутоматски клима уређај
ц. Eлектронско подизање и подешавање стакла и
ретровизора
д. Сједиште возача подешавајуће са ваздушним
огибљењем, помоћно сједало у кабини(сједећих
мјеста 3)
е. Кабина са двоја врата са централним закључавањем
1.2.Надоградња за
сакупљање отпада
Година производње:

Мин. 2003 година и
млађе

Нето капацитет:

Koрисни волумен
надоградње: 16 m³

Систем сабијања:

Rotopres

Уређај за истресање канти и
контејнера различитих
запремина:

120,140 и 1100 литара

Aдаптација за влажни отпад:

Резервоар са испусним
вентилом за отпадне
воде

Сигурносни услови при кориштењу надоградње
Управљачке команде на задњем дијелу надоградње
лијево и десно са електронском блокадом( мануелни
стоп систем)

Преклопне сигурносне папуче за раднике на задњем
дијелу надоградње са рукохватима лијеви и десни:
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стандардни према сигурносној регулативи
Камера за праћење рада и вожње уназад
Два ротациона свјетла на надоградњи напред и назад,
лијево и десно
Два ротациона свјетла на надоградњи напред и два
назад, лијево и десно
Ротациони блок на кабини возила
Боја возила и надоградње бијела

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:
НАПОМЕНА:
1.Да је понуђено возило оцарињено и са урађеном хомологацијом спремно за регистрацију.
2. У колико возило и надоградња не буду у возном и функционалном стању приликом прегледа возила
понуда ће бити одбачена
3. Доставити фотографијe понуђене робе - рабљеног специјалног возила за одвоз комуналног отпада најмање четири фотографије возила на којима се виде све четири стране возила које је предмет
набавке, а чију вјеродостојност је понуђач обавезан да потврди ако то уговорни орган захтјева.
4. Овлаштена Комисија уговорног органа ће након поступка отварања понуда, а прије коначне додјеле
Уговора најповољнијем понуђачу, извршити преглед најповољније понуде- возила на лицу мјеста код
понуђача а ради утврђивања: усклађености карактеристика возила с техничком спецификацијом из
тендерске документације, техничке исправности возила и евентуалних оштећења возила.Након
извршеног прегледа овлаштена Комисија ће сачинити коначан записник о стању возила те донијети
препоруку Уговорном органу за даље поступање.
5.Понуђачи су дужни омогућити уговорном органу преглед возила на подручју БиХ.
6. Изабрани понуђач је дужан прије закључења уговора доставити уговорном органу од овлаштене
куће записник о техничком прегледу возила са свим техничким подацима возила и са констатацијом
да је понуђено возило технички исправно, као и комплетну документацију за регистрацију и пренос
власништва возила.

Јавна хигијена:
055/241-480
Градско зеленило: 055/206-034
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Анекс 3
Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачка 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
_______________________________________________________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),
ИД број: _____________________, чије средиште 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:
a) 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;
b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;
c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
d) 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 обевезом 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 урган 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 преставља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних
података у документима којима се доказује лична 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 тачност података
датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код наведених
органа.
Изјаву дао:
_____________________________
М.П.
Мјесто и датум давања изјаве:
_____________________________
Потпис и печат надлежног органа:
_____________________________
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Анекс 4
Изјава о испуњености услова из члана 47. ст.(1) тачке од а) до д) и (4) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14)
Ја, нижепотписани ______________________________ (Име и презиме), са личном картом
број:________________ издатом од
_______________________, у својству представника
привредногдруштва или обрта или сродне дјелатности
______________________________________________________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности)
ИД
број:
_____________________,
чије
средиште
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:
_________________ u „Службеном гласнику БиХ“ број: _________________, а у складу са чланом 47.
ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач __________________ у наведеном поступку
јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. Став (1) тачке од
а) до д) су истоврсни са оригиналима.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора
достави документе из члана 47. Став (1) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег
одреди уговорни орган у складу са чланом 72. Став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су
истинити представња кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачнох
података у документима којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. Закона о
јавнима набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до
10.000,00 КМ за понуђаче (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

М.П.

Јавна хигијена:
055/241-480
Градско зеленило: 055/206-034
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Изјаву дао:
_____________________________
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_____________________________
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_____________________________
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Анекс 5
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: _______________ u „Sлужбеном гласнику БиХ“ број: _____________________, а у
складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичномо
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ниједном 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 под 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 не 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 учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка
јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорност предвиђене за кривично дјело давање мита и
друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима
Босне и Херцеговине.

М.П.

Јавна хигијена:
055/241-480
Градско зеленило: 055/206-034
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Изјаву дао:
_____________________________
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_____________________________
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Анекс 6

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:
Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су: (члан 11.ЗЈН)
a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
b) предмет набавке, односно понуђена роба, од које зависи поређење са техничком
спецификацијом и оцјена да ли је понуђач понудио робу у складу са техничком
спецификацијом;;
c) докази о личној ситуацији понуђача ( смислу одредби чл. 45-51 Закона).
П
Потпис овлашћене особе
П
понуђача

Јавна хигијена:
055/241-480
Градско зеленило: 055/206-034
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Анекс 7

НАЦРТ

УГОВОРА
о набавци и испоруци рабљеног специјалног возила аутосмећар са надоградњом
закључен дана ……………….. у Бијељини, између уговорних страна:

1. А.Д. „Комуналац“ Бијељина,бр.ж.р. 554-001-00000055-13,порезни број
4400305650008, кога заступа в.д. директора Друштва Милорад Стјепановић
(у даљем тексту: наручилац набавке), с једне стране, и
2. ...................................................................................................... порезни број
........................................, кога заступа ........................................................
(у даљем тексту: добављач), с друге стране.
Уговорни органи су се споразумјели о следећем:
I – ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка и испорука рабљеног специјалног возила аутосмећар са
надоградњом за потребе АД „Комуналац“ Бијељина за које је спроведен поступак
Конкурентског захтјева број 2018/16 од 07.06.2016. године а добављач доставио понуду која
одговара условима из конкурентског захтјева, на основу чега је изабран да изврши испоруку
робе која је предмет овог Уговора.
II – ВРСТА, КОЛИЧИНА И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
Члан 2.
Врста робе је утврђена конкурентским захтјевом наручиоца набавке. У прилогу овог Уговора
је понуда добављача и чини саставни дио Уговора.
Члан 3.
Изабрани добаваљач ће испоручити рабљено специјално возило аутосмећар са надоградњом за
потребе АД „Комуналац“ Бијељина у року од .................. од дана потписивања уговора.
Јавна хигијена:
055/241-480
Градско зеленило: 055/206-034
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Преузимање робе - предметног возила извршиће се на основу записника сачињеног од стране
уговорног органа- наручиоца набавке.
Члан 4.
Цијена робе је утврђена у понуди добављача и износи ........................ . Цијена је фиксна до краја
испоруке тражене робе.
III – ПЛАЋАЊЕ
Члан 5.
Добављач је у обавези да наручиоцу набавке испостави фактуру, а наручилац је дужан
добављачу извршити плаћање за набавку и испоруку робе у року од ............ дана.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити на рачун добављача који је наведен у Уговору.
IV – ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 7.
Добављач гарантује за квалитет испоручене робе.
Члан 8.
У случају евентуалних рекламација уочених од стране наручиоца у погледу квалитета и
квантитета испоручене робе, добављач је дужан исте отклонити у што краћем року( гарантном
року од..................дана).
V – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Овај Уговор је закључен за наведену робу у понуди добављача.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се, уколико једна страна не извршава уговорне ообавезе,
Уговор може раскинути раније, у писаној форми са отказним роком од 15 дана.
Члан 11.
Евентуалне спорове, уговорне стране ће рјешавати споразумно, у духу добрих пословних
односа и узајамног повјерења, а уколико се споразумно ријешење не постигне, надлежан је
Окружни привредни суд у Бијељини.

Јавна хигијена:
055/241-480
Градско зеленило: 055/206-034

18

www.komunalacbn.com

Пијачне услуге:
055/204-821
Гробљанска служба: 065/894-106

АД „КОМУНАЛАЦ“

Матични број
ЈИБ
ПИБ
Жиро рачуни

БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7
Тел. : 055/210-147; Факс : 055/206-601
е-mail: info@komunalacbn.com

: 1028421
: 4400305650008
: 400305650008
: 554-001-00000055-13
555-001-00000700-03

Члан 12.
Саставни дио овог Уговора је понуда добављача број ............... од .............. године, према
конкурентском захтјеву број 2018/16 од 07.06.2016. године.
Члан 13.
Уговор је сачињен у четири истовјетна примјерка, од којих свака страна задржава по два
примјерка.
ДОБАВЉАЧ :

НАРУЧИЛАЦ НАБАВКЕ
УПРАВА ДРУШТВА:

__________________

_______________________
Милорад Стјепановић

Ова електронска верзија позива за доставу понуда формирана у пе-де-еф формату (PDF) је
идентична оригиналној штампаној верзији, предвиђена је за слање електронским путем и
важи без потписа и печата.
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