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ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: АД „КОМУНАЛАЦ“ Бијељина
Адреса: Милоша Црњанског 7, 76300 Бијељина
ИДБ/ЈИБ: 4400305650008
Телефон: 055/210-147
Факс:
055/206-601
Веб адреса: www.komunalacbn.com
2. Подаци о особи задуженој за контакт
Контакт особа: Бојан Мирић
Телефон: 055/210-147
Факс: 055/206-601
Електронска пошта: jnabavke@komunalacbn.com
3. Дисквалификација по основу сукоба интереса и корупције
У складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини, уговорни орган дужан је да
одбије захтјев за учешће у поступку јавне набавке или понуду уколико је
кандидат/понуђач садашњем или бившем запосленику уговорног органа дао или је
спреман да да мито, у облику новчаних средстава или у било којем неновчаном облику, с
циљем остваривања утицаја на радњу, одлуку или ток поступка јавне набавке. Уговорни
орган у писаној форми информише понуђача и Агенцију о одбијању таквог захтјева или
понуде и о разлозима одбијања.
Сваки кандидат/понуђач дужан је да уз понуду достави и посебну писмену изјаву да
није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у
предметној јавној набавци (Анекс 5).
Уговорни орган ће одбити понуде понуђача који су у сукобу интереса, у складу са
чланом 52, став (3) и став (4) Закона о јавним набавкама.
4. Редни број набавке
Број набавке: 1751/2017 од 15.03.2017. године
5. Подаци о поступку јавне набавке
5.1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ) : 62.000,00 КМ
5.3. Врста уговора о јавној набавци : роба
5.4. Оквирни споразум са једним понуђачем
5.5. Период на који се закључује уговор – од дана потписивања уговора дванаест мјесеци.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
6. Опис предмета набавке
Предмет овог поступка је набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне
намјене.
Ознака и назив из ЈРЈН: 34330000-9
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Подјела на лотове - да
Набавка се дијели на четири лота, и то:
ЛОТ 1: Резервни дијелови за возила Ивеко (Iveco), ФАП, Застава и Фолксваген (Volkswagen)
Процјењена вриједност овог лота је : 16 000,00 КМ.
ЛОТ 2: Резервни дијелови за возила Мерцедес, Ман (Man) и Волво
Процјењена вриједност овог лота је : 31 000,00
ЛОТ 3: Универзални резервни дијелови
Процјењена вриједност овог лота је : 8 000,00 КМ

ЛОТ 4: Половни резервни дијелови
Процјењена вриједност овог лота је : 7 000,00 КМ

Понуђачи могу дати понуду за један лот или за све лотове. За сваки лот се подноси посебна
понуда (у одвојеним ковертама). У понуди унутар лота морају бити понуђене све ставке на
начин како је дефинисано техничком спецификацијом.
Понуђач за сваки лот може доставити само једну понуду. Понуде понуђача који преда или
учествује са више понуда самостално или у оквиру групе понуђача за исти лот, биће одбачене
за тај лот.
7. Количина предмета набавке
Количина предмета набавке исказана у овој тендерској документацији мора бити попуњена у
складу са Анексом 3 тендерске документације – Образац за цијену понуде са техничком
спецификацијом.
8. Техничке спецификације
Техничка спецификација предмета набавке је достављњна је у склопу Анекса 3 тендерске
документације - Образац за цијену понуде са техничким спецификацијама.
Предмет овог поступка је набавка резервних дијелова:
ЛОТ 1: Резервни дијелови за возила Ивеко (Iveco), ФАП, Застава и Фолксваген (Volkswagen)
ЛОТ 2: Резервни дијелови за возила Мерцедес, Ман (Man) и Волво
ЛОТ 3: Универзални резервни дијелови
ЛОТ 4: Половни резервни дијелови
Дијелови наведени у спецификацији за ЛОТ1 и ЛОТ2 и ЛОТ4 су специфицирани према
конкретним возилима из возног парка, са наведеним типом, годиштем и бројем шасије, на
основу којих би понуђач могао прецизно да одреди врсту дијела.
Дијелови наведени у спецификацији за ЛОТ 3 су означени универзалним, јасно
препознатљивим ознакама и/или са јасно дефинисаним особинама дијела.
9. Мјесто испоруке роба
АД ,,Комуналац“ Бијељина ул. Мачванска бб.
10. Рок испоруке роба
Испорука роба се врши сукцесивно према потребама уговорног органа, започевши најраније
након потписивања уговора на период од годину дана, а у складу са потписаним оквирним
споразумом.
У случају кашњења у испоруци роба, до којег је дошло кривицом одабраног понуђача, исти ће
платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од 0,1%
наручене робе, за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене
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казне не може пријећи 5% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе.
Одабрани понуђач је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема
захтјева за плаћање од уговорног органа.
Уговорни орган неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више
силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због
ванредних вањских догађаја на које изабрани понуђач није могао утицати нити их
предвидјети.
УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
11. Услови за квалификацију
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да :
а) у кривичном поступку није 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) није под стечајем или није 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) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог
осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у
којој је регистрован;
д) је 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 сврху доказивања услова из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и
овјерену код надлежног органа изјаву која је саставни дио тендерске документације Анекс 4.
Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити овјерену
изјаву.
Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:
а) извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није 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) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем или није
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) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није регистрован у
Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се може утврдити да
уредно измирује обавезе за пензијскоо и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних и
индиректних пореза.
У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном
плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање,
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директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне институције/а да
понуђач у предвиђеној динамици измирује свој репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач
закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само
једну уплату обавеза, непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној
динамици извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку
јавне набавке.
Докази које је изабрани понуђач дужан доставити морају садржавати потврду да је у моменту
предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом . У противном
ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року
од 5 дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази
које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента
предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје
понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у
погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе
појединачно,односно сваки члан групе понуђача мора испуњавати све услове у моменту
предаје понуде уговорном органу.
Уколико понуђач дио уговора даје подуговарачу тада се околности искључења, односно
лична ситуација утврђује и за подуговарача.
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико
може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у посљедње три
године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно значајни и/или
недостатци који се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до
његовог пријевременог раскида ( напр. доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора због
неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка штете
(правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган), или других
сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у
складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).
Напомена:
Понуђач може уз Изјаву, тј. уз своју понуду, одмах доставити и оригинале или овјерене
копије тражених доказа који су наведени у изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе
накнадног достављања оригинала или овјерених копија доказа ако буду изабрани.
12. Остали услови за квалификацију
13.1 Економска и финансијска способност понуђача
У смислу eкoнoмскe и финaнсиjскe спoсoбнoсти понуђача, у склaду сa члaнoм 47. Зaкoнa,
пoнудa ћe бити oдбaчeнa aкo пoнуђaч нe испуни сљeдeћe минимaлнe услoвe:
a) да имају позитиван пословни биланс у 2016. години;
б) да рачун понуђача није био блокиран у току последњих 6 мјесеци.
Oцjeнa eкoнoмскoг и финaнсиjскoг стaњa пoнуђaчa ћe сe извршити нa oснoву дoстaвљeнe
изjaвe oвjeрeнe oд стрaнe пoнуђaчa, кoja сe дoстaвљa у фoрми утврђeнoj Aнeксoм 5 тeндeрскe
дoкумeнтaциje и обичних копија слeдeћих дoкумeнaтa:
а) билaнс успјеха за 2016. годину;
б) потврду пословне банке да рачун понуђача није био у блокади у последњих 6
мјесеци.
+
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Пoнуђaч чиja пoнудa будe изaбрaнa кao нajпoвoљниja, дужaн je нaкoн приjeмa oдлукe o
избoру дoстaвити, у рoку нe дужeм oд 5 дaнa, oригинaлe или oвjeрeнe кoпиje дoкумeнaтa
кojим дoкaзуje eкoнoмску и финaнсиjску спoсoбнoст. Дoкaзи мoрajу бити физички
дoстaвљeни нa прoтoкoл угoвoрнoг oргaнa нajкaсниje пeти дaн пo приjeму oдлукe o избoру, у
рaднoм врeмeну угoвoрнoг oргaнa (дo 14:00 сaти), тe зa угoвoрни oргaн ниje рeлeвaнтнo нa
кojи су нaчин пoслaти
Напомена:
Понуђач може уз своју понуду, одмах доставити и оригинал или овјерену копиј траженог
доказа. Овим се понуђачи ослобађају обавезе накнадног достављања оригинала или овјерених
копија доказа ако буду изабрани.
13.2. Способност обављања професионалне дјелатности ( члана 46. ЗЈН-а БиХ)
У сврху дoкaзивaњa прoфeсиoнaлнe спoсoбнoсти пoнуђaчи трeбajу уз пoнуду дoстaвити дoкaз
o рeгистрaциjи у oдгoвaрajућeм прoфeсиoнaлнoм или другoм рeгистру у зeмљи у кojoj су
рeгистрoвaни или дa oбeзбjeдe пoсeбну изjaву или пoтврду нaдлeжнoг oргaнa кojoм сe
дoкaзуje њихoвo прaвo дa oбaвљajу прoфeсиoнaлну дjeлaтнoст, кoja je у вeзи сa прeдмeтoм
нaбaвкe. Дoстaвљeни дoкaзи сe признajу, бeз oбзирa нa кojeм нивoу влaсти су издaти. Дoкaзи
кojи сe дoстaвљajу мoрajу бити oригинaли или oвjeрeнe кoпиje.
Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе заједно морају бити
регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке или за дио предмета набавке
13.3 Квалификациони услови у случају да понуду доставља група понуђача
Група понуђача као цјелина мора испунити услове који се тичу екомомско- финансијске
способности, што значи да група понуђача може кумулативно испуњавати постављене услове
и доставити документацију којом доказују испуњавање постављених услова.
Услове који се тичу личне спосоности и способности за обављање професионалне
дјелатности – рјешење о регистрацији, морају испуњавати сваки члан групе понуђача
појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора доставити документацију којом
доказују испуњавање постављених услова, на начин на који су предвиђени да се достављају
докази.
Група понуђача која жели учествовату у овом поступку јавне набавке дужна је доставити
оргинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу понуђача ради учешћа у
поступку јавне набавке, у року не дужем од 5 дана од дана пријема одлуке о избору
најповољније понуде. Наведени правни акт мора садржавати: ко су чланови групе понуђача са
тачним идентификационим елементима; ко има право иступа, представљања и овлаштење за
потписивање уговора у име групе понуђача као и утврђену солидарну одговорност између
чланова групе понуђача за обавезе које преузима група понуђача. Уколико понуђач не
достави дефинисани правни акт са дефинисаном садржином, уговор ће се додијелити
сљедећем понуђачу са ранг листе.
Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не може
учествовати и самостално са својом понудом у истом тендеру тј. лоту, нити као члан друге
групе понуђача, односно поступање супротно захтјеву уговорног органа ће имати за
посљедицу одбијање свих понуда у којима је тај понуђач учествовао.
Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом поступку јавне
набавке.
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ
13. Садржај понуде и начин припреме понуде
Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика
у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. При припреми понуде
понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. Понуђач не
смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.
Понуда мора садржавати најмање:
a) Образац за понуду (Анекс 2);
b) Образац за цијену понуде са техничким спецификацијама (Анекс 3);
c) Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним
набавкама (Анекс 4);
d) Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама (Анекс 5);
e) Списак повјерљивих информација по шеми датој у Анексу 6;
f) Рјешење о регистрацији за обављање дјелатности која је предмет набавке;
g) Споразум за групу понуђача (уколико понуду доставља група понуђача);
h) Овлаштење за заступање и учешће на јавном отварању понуда;
i) Попуњен нацрт Оквирног споразума (Анекс 9).
14. Начин достављања понуда
Понуда се доставља у оригиналу и једној копији, на којима 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.
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на
адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у обавјештењу
о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог времена су
неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.
Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног
органа, у затвореној омотници на којој, на предњој страни омотнице, мора бити наведено:
НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА:
АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА :

АД ,,КОМУНАЛАЦ“ Бијељина
Милоша Црњанског бр.7
76300 Бијељина

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И
ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ
Број набавке: 1751/2017
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача
Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање
листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на
начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као што су
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узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани понуђач
обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.
Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је
понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки слиједећи дио
започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава претходни
дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално нумерисане
бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.
Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је обезбјеђен
континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, нити се
битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу о
набавци и тендерској документацији.
15. Начин достављања докумената који су заједнички за понуђаче који ће
учествовати на више лотова
Уколико је набавка подјељена на више лотова, понуђач који доставља понуду за више лотова
има право да изјаве о испуњавању услова за квалификацију достави у једној понуди, првој по
редном броју лота на који се пријављује.
Понуде за све лотове на које се пријављује доставља у посебним ковертама на којима мора
бити назначено на који лот се понуда односи.
16. Допуштеност доставе алтернатвних понуда
Није допуштена алтернативна понуда.
17. Анекс 3 - Образац за цијену понуде са техничким спецификацијама
Образац за цијену понуде који је достављен као Анекс 3, се припрема у складу са захтјевима
из тендерске документације и чини саставни дио тендерске документације.
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.
Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све
ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обасцу не може бити 0.
18. Начин одређивања цијене понуде
Понуђена цијена роба треба укључивати све обавезе везане за ту робу, а нарочито:
а) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ плаћени
или који се могу платити на компоненте и сировине које се користе у производњи или
састављању роба;
б) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ плаћени на
директно увезене компоненте које се налазе или ће се налазити у тој роби;
ц) све припадајуће индиректне порезе, порезе на продају и друге сличне порезе на готове
производе који ће се требати платити у Босни и Херцеговини, ако овај уговор буде
додјељен;
д) цијену превоза;
е) осигурање;
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ф) цијену попратних (додатних) услуга наведених у ТД;
г) други трошкови.
Цијена понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде, уколико је предмет набавке
подјељен по ставкама.
Цијена понуде се пише бројкама и словима.
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 образцу. Уколико понуђач није у ПДВ обвезник, не приказује ПДВ и у
обрасцу за цијену понуде, на мјесту гдје се уписује припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00.
Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје
вриједност уговора ( цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.
19. Валута понуде
Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).
20. Критеријум за додјелу уговора
Критеријум за додјелу уговора је економски најповољнија понуда, а за подкритеријуме
критеријума економски најповољније понуде дефинишу се само они који су у вези са
предметом набавке. Подкритеријуми се приказују као релативно учешће у укупном скору,
који износи 100 бодова или 100% (дати у формулама).
Уговор се додјељује квалификованом добављачу који је доставио најбоље оцијењену
прихватљиву понуду у складу са ниже наведеним критеријумима. Понуде се оцјењују на
основу слиједећих подкритеријума:
а)
цијена
80 %
б)
рок плаћања
10 %
в)
рок испоруке
5%
г)
гарантни рок
5%
Уговор се додјељује добављачу који је добио највиши укупан број бодова.
Бодови се додјељују у складу са формулом Т = П+У+И+Г, при чему је:
Т
П
У
И
Г

- укупан број бодова
- број бодова које је понуђач добио за цијену
- број бодова које је понуђач добио за рок плаћања
- број бодова које је понуђач добио за рок испоруке
- број бодова које је понуђач добио за гарантни период

21.1.
Цијена
Максималан број бодова 80 ће се додијелити добављачу који предложи најнижу цијену (без
урачунатог ПДВ). Други добављачи ће у складу с тим добити мањи број бодова , према
слиједећој формули:
П = Пн/Пп x 80 , при чему је:
П
Пн
Пп
80

- број бодова који је добављач добио за понуђену цијену
- најнижа цијена која је понуђена у поступку набавке
- цијена која је предложена у понуди која је предмет оцјене
- максималан број бодова који је додјељен добављачу који је понудио најнижу цијену
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21.2.
Рок плаћања
Максималних (10) бодова ће добити добављач са најдужим роком плаћања.
Други добављачи ће у складу с тим добити мањи број бодова, према слиједећој формули:
У = Уп/Ун x 10, при чему је:
У
- број бодова који је додијељен добављачу за понуђени рок плаћања
Уп
- рок плаћања понуђен у понуди која се оцјенјује
Ун
- најдужи рок плаћања
10
- максималан број бодова који је додјељен добављачу који је понудио најдужи рок
плаћања
Напомена:
- За уговорни орган минимално прихватљив начин плаћања је 30 дана од дана доставе
фактуре/ рачуна;
- Рок плаћања треба бити исказан у данима;
- Изражавање ријечима или нулом није дозвољено због немогућности
уврштавања у формулу
21.3.
Рок испоруке
Максималан број бодова (5) ће се додијелити понуђачу који је предложио најкраћи рок
испоруке. Други понуђачи ће у складу с тим добити мањи број бодова, према слиједећој
формули:
И= Ин / Ип x 5 , при чему је:
И – број бодова који је понуђач добио за понуђену рок испоруке
Ин – најкраћи рок који је понуђен у поступку набавке
Ип – рок који је предложен у понуди која је предмет оцјене
5 – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најкраћи рок
испоруке
Напомена:
- Рок испоруке треба бити исказан у данима;
- Није дозвољено исказивање рока испоруке на начин: „одмах“, већ да треба бити
исказано у сатима или данима.
21.4.
Гарантни период
Максималан број бодова (5) ће се додијелити понуђачу који је предложио најдужи
гарантни период на понуђене дијелове. Други понуђачи ће у складу с тим добити мањи
број бодова, према слиједећој формули:
Г= Гп / Гн x 5 , при чему је:
Г
Гн
Гп
5

– број бодова који је понуђач добио за понуђену гарантни период
– најдужи гарантни период који је понуђен у поступку набавке
– гарантни период који је предложен у понуди која је предмет оцјене
– максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најдужи
гарантни период
Напомена:
Понуђач ће исказати гарантни рок у мјесецима и исти се рачуна од дана преузимања дијела и
само тако исказани периоди су прихватљиви за уговорни орган.
22. Преференцијални третман домаћег
Уговорни орган обавезно примјењује преференцијални третман домаћег (преференцијални
третман цијене) из Закона и подзаконских аката.
Преференцијални третман цијена ће се примјењивати само у сврху поређења понуда према
члану 67. Закона. Приликом рачунања цијена из понуда, у сврху поређења понуда, цијена из
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домаћих понуда ће бити умањена за преференцијални фактор у складу са Одлуком о
обавезном коришћењу преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки
("Службени гласник БиХ", број: 103/14).
Приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања понуда, умањити цијене домаћих
понуда за преференцијални фактор од:
10% за уговоре који се додијељују од 2017. до 2018. године
5 % за уговоре који се додијељују у 2019. години
Примјена преференцијалног фактора је исључена у односу на земље потписнице Анекса 1
Споразума о измјени и приступању централноевропском споразуму о слободној трговиниконсолидована верзија Централноевропског споразума о слободној трговини (ЦЕФТА 2006.)
Домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у БиХ и која
су регистрована у складу са Законима и БиХ и код којих, у случају уговора о набавкама
роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба има поријекло из БиХ).
Доказ којим понуђачи доказују да подлијежу примјени преференцијаног третману домаћег
је потврда привредне коморе РС или БиХ о поријеклу робе.
23. Језик и писмо понуде
Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном
или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од
службених језика у Босни и Херцеговини.
24. Рок важења понуде
Период важења понуде је 90 дана од истека рока за подношење понуда.
Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока
важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио
захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне
набавке.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
25. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда
Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 15. ове тендерске документације и то:
Уговорни орган:
АД „Комуналац“ Бијељина
Улица и број:
Милоша Црњанског 7, 76300 Бијељина
Соба број:
10
Датум:
05.04.2017.
Вријеме до када се примају понуде: 11:00 часова.
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.
26. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда
Уговорни орган:
АД ,,Комуналац“ Бијељина
Улица и број:
Милоша Црњанског 7, 76300 Бијељина
Соба број:
10
Датум:
05.04.2016. године
Вријеме отварања понуда пристиглих до крајњег рока за пријем понуда: 12:00 часова
Вријеме отварања понуда предвидјети непосредно након истека рока за пријем понуда.
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27. Нацрт оквирног споразума
Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт оквирног споразума, у који су унијети
сви елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити Нацрт
оквирног споразума у који су унијели податке из своје понуде, те парафирати све листове
Нацрта оквитног споразума.
28. Закључивање уговора
Закључивање уговора ће се обавити у складу са тендерском документацијом и
прихваћеном понудом.
29. Закључивање оквирног споразума
Предвиђено је закључивање оквирног споразума са једним понуђачем.
30. Подуговарање
У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, мора се
изјаснити који дио (описно или процентуално) ће дати подуговарачу. У понуди не мора
идентификовати подуговарача, али мора се изјаснити да ли ће бити директно плаћање
подуговарачу.
Уколико у понуди није идентификован подуговарач, изабрани понуђач је дужан, прије него
уведе подуговарача у посао, обратити се писмено уговорном органу за сагласност за увођење
подуговарача, са свим подацима везано за подуговарача.
Уговорни орган је, уколико одбије дати сагласност за увођење подуговарача за које је
изабрани понуђач доставио захтјев, дужан писмено обазложити разлоге због којих није дао
сагласност (напр. по пријему захтјева уговорни орган је урадио одређене провјере и утврдио
да је подуговарач дужник по основу ПДВ-а).
У случају подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани понуђач.
 Уколико се као понуђач јави физичко лице (услови и докази):
У случају да понуду доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка ц)
Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова личне способности дужан је доставити
сљедеће доказе:
a) потврда надлежног општинског органа да је регистрован и да обавља дјелатност за
коју је регистрован,
b) потврда надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензионо-инвалидско
осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико има запослених у
радном односу),
c) потврда надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе као физичко лице
регистровано за самосталну дјелатност.
Поред доказа о личној способности, дужан је доставити све доказе у погледу економскофинансисјке способности и техничке и професионалне способности, који се траже у тачки 13.
тендерске документације.
31. Рок за доношење одлуке о избору
Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу
у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана од дана истека
важења понуде.
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Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим
понуђачима у поступку набавке у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана, од дана
доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке електронским путем, путем
поште или непосредно.
32. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу
Плаћање изабраном понуђачу, односно подуговарачу (ако је предвиђно директно плаћање
подуговарачу) ће се вршити у року који понуди најповољнији изабрани понуђач.
У случају да уговорни орган касни са плаћањем, али да је кашњење резултат пропуштања
предузимања радњи за које је уговорни орган одговоран, понуђач ће моћи наплатити законску
затезну камату.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
33. Трошак понуде и преузимање тендерске документације
Тендерска документација се не плаћа и може се преузети на један од сљедећих начина за који
се опредијели понуђач:
- лично преузимање у просторијама уговорног органа уз писмени захтјев понуђача;
- на писмени захтјев понуђача путем поште или електронске поште;
- заједно са позивом за доставу понуда;
- на wеб страници уговорног органа, уз обавезно писмено обавјештење уговорном
органу да је ТД преузета, те навођење датума и времена преузимања ТД. Понуђачи
који преузму ТД, а не обавјесте писмено уговорни орган да су исту преузели, сматраће
се да нису преузели ТД и њихова понуда биће одбачена као недопуштена.
Када понуђач упути писмени захтјев за доставу ТД, уговорни орган отпрема исту одмах, а
најкасније у року од три дана од дана пријема захтјева.
Понуђач може доставити захтјев за преузимање тендерске документације најкасније до
04.04.2017. године. Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем
њихових понуда. Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове.
34. Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења
Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење
понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев
привредног субјекта за појашњење, било према налогу Канцеларије за разматрање жалби,
измјенити тендерску документацију. О свим измјенама тендерске документације дужан је
обавјестити све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели тендерску докумнтацију, на
један од начина наведених у тачки 36. тендрске документације.
У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде
захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен насталим
измјенама, али не краћи од 7 дана.
У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће
обавјестити све потенцијалне понуђаче који су преузели тендерску документацију на један од
начина из тачке 36. тендерске документације, стим да у одговору о појашњењу неће наводити
име привредног субјекта који је тражио појашњење. Захтјев за појашњење се може тражити
најкасније 10 дана прије истека рока за пријем понуда. Уговорни орган је дужан у року од 3
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дана, а најкасније 5 дана прије истека рока за подношење понуда доставити писмено
појашњење свим потенцијалним понуђачима.
35. Повјерљивост документације привредних субјеката
Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви, дужни су
уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти подаци сматрају
повјерљивим.
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 рад 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).
36. Измјена, допуна и повлачење понуда
До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и то
тако што ће у посебној коверти, на исти начин, навести све податке садржане у тачки 15.
тендерске документације, и то:
АД ,,КОМУНАЛАЦ“ Бијељина
Милоша Црњанског бр.7, 76300 Бијељина
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА
ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ
Број набавке: 1751/2017
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача
Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да достави
писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке,
и то најкасније до рока за пријем понуда. Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити
повући након истека рока за пријем понуда.
37. Неприродно ниска понуђена цијена
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.
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.
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38. Исправка рачунских грешака
Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке природе,
уколико се иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће неодложно понуђачу
упутити обавјештење о свакој исправци и може наставити са поступком, са исправљеном
грешком, под условом да је понуђач писаним путем прихватио исправку у року који је
одредио уговорни орган. Ако понуђач не прихвати предложену исправку, понуда се одбацује
и гаранција за понуду, уколико постоји, се враћа понуђачу.
Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у слиједећим случајевима:
а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима - у том случају
предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не односи
аритметичка грешка;
б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије множењем
јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће имати предност и
потребно је исправити коначан износ;
ц) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем подизноса,
подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ.
Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. Ако их понуђач као
такве не прихвата, његова понуда се одбија. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском
грешком, односно не може се исправљати.
39. Поука о правном лијеку
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду Закона или
подзаконских аката, понуђач има право уложити жалбу уговорном органу, на начин и
роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.
ЕЛЕКТРОНСКА ВЕРЗИЈА KОНКУРЕНТСКОГ ЗАХТЈЕВА ФОРМИРАНА ЈЕ У ПЕ-ДЕ-ЕФ
ФОРМАТУ (PDF), ВЈЕРНА ЈЕ ОРИГИНАЛНОЈ ШТАМПАНОЈ ВЕРЗИЈИ И ПРЕДВИЂЕНА ЈЕ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.
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ПРИЛОЗИ
Анекс 1 Обавјештење о набавци
Анекс 2 Образац за достављање понуде ЛОТ1
Анекс 2 Образац за достављање понуде ЛОТ2
Анекс 2 Образац за достављање понуде ЛОТ3
Анекс 2 Образац за достављање понуде ЛОТ4
Анекс 3 Образац за цијену понуде са техничким спецификацијама ЛОТ 1
Анекс 3 Образац за цијену понуде са техничким спецификацијама ЛОТ 2
Анекс 3 Образац за цијену понуде са техничким спецификацијама ЛОТ 3
Анекс 3 Образац за цијену понуде са техничким спецификацијама ЛОТ 4
Анекс 4 Изјаве из члана 45. Закона,
Анекс 5 Образац изјаве из члана 52. Закона
Анекс 6 Списак повјерљивих информација
Анекс 7 Нацрт споразума за групу понуђача (уколико понуду доставља група понуђача)
Анекс 8 Овлаштење за заступање и учешће на јавном отварању понуда
Анекс 9 Нацрт Oквирног споразума
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АНЕКС 1

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
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АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЛОТ 1
Резервни дијелови за возила Ивеко (Iveco), ФАП, Застава и Фолксваген (Volkswagen)
Број набавке: 1751/2017 од 15.03.2017. године
Број обавјештења са Портала ЈН: _________________________

УГОВОРНИ ОРГАН
АД „Комуналац“ Бијељина
Ул. Милоша Црњанског бр.7, 76 300 Бијељина
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 сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)
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 објвљена на Порталу јавних набавки, Број
обавјештења о набавци………………….., дана………………………, достављамо понуду и изјављујемо
следеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр……………. (број набавке који
је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви
или ограничења.
2.
3. 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.
4.
5. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ________________________________КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде је _______________________________ КМ
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је ________________________КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатимн попустом) _____________________ КМ
Укупна цијена за уговор је __________________________________________ КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у сладу са захтјевима из
тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Образаца за цијену понуде,
релевантна је цијена из образца за цијену понуде.
6. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ са најмање 50% понуђених
роба за извршење овог уговора је из БиХ 50%, или радне снаге која ће радити реализацији
уговора о набавци услуга/радова, су резиднти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда
испуњава услове за префернцијални третман домаћег, који су тражени тендерском
документацијом су у саставу понуде.
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални третман домаћег навести да се на
понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
7. 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).
8. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) доставити доказ о квалифицираности , 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.
Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: (……………………..)
Потпис овлаштене особе: (……………………………..)
Мјесто и датум: (……………………………)
Печат предузећа:
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АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЛОТ 2
Резервни дијелови за возила Мерцедес, Ман (Man) и Волво
Број набавке: 1751/2017 од 15.03.2017. године
Број обавјештења са Портала ЈН: _________________________

УГОВОРНИ ОРГАН:
АД „Комуналац“ Бијељина
Ул. Милоша Црњанског бр.7, 76 300 Бијељина
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 сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)
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 објвљена на Порталу јавних набавки, Број
обавјештења о набавци………………….., дана………………………, достављамо понуду и изјављујемо
следеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр……………. (број набавке који
је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви
или ограничења.
2.
3. 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.
4.
5. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ________________________________КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде је _______________________________ КМ
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је ________________________КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатимн попустом) _____________________ КМ
Укупна цијена за уговор је __________________________________________ КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у сладу са захтјевима из
тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Образаца за цијену понуде,
релевантна је цијена из образца за цијену понуде.
6. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ са најмање 50% понуђених
роба за извршење овог уговора је из БиХ 50%, или радне снаге која ће радити реализацији
уговора о набавци услуга/радова, су резиднти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда
испуњава услове за префернцијални третман домаћег, који су тражени тендерском
документацијом су у саставу понуде.
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ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални третман домаћег навести да се на
понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
7. 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).
8. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) доставити доказ о квалифицираности , 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.
Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: (……………………..)
Потпис овлаштене особе: (……………………………..)
Мјесто и датум: (……………………………)
Печат предузећа:
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АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЛОТ 3
Универзални резервни дијелови
Број набавке: 1751/2017 од 15.03.2017. године
Број обавјештења са Портала ЈН: _________________________

УГОВОРНИ ОРГАН:
АД „Комуналац“ Бијељина
Ул. Милоша Црњанског бр.7, 76 300 Бијељина
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 сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)
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 објвљена на Порталу јавних набавки, Број
обавјештења о набавци………………….., дана………………………, достављамо понуду и изјављујемо
следеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр……………. (број набавке који
је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви
или ограничења.
2.
3. 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.
4.
5. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ________________________________КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде је _______________________________ КМ
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је ________________________КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатимн попустом) _____________________ КМ
Укупна цијена за уговор је __________________________________________ КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у сладу са захтјевима из
тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Образаца за цијену понуде,
релевантна је цијена из образца за цијену понуде.
6. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ са најмање 50% понуђених
роба за извршење овог уговора је из БиХ 50%, или радне снаге која ће радити реализацији
уговора о набавци услуга/радова, су резиднти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда
испуњава услове за префернцијални третман домаћег, који су тражени тендерском
документацијом су у саставу понуде.
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални третман домаћег навести да се на
понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
7. 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).
8. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) доставити доказ о квалифицираности , 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.
Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: (……………………..)
Потпис овлаштене особе: (……………………………..)
Мјесто и датум: (……………………………)
Печат предузећа:
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

АНЕКС 2

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЛОТ 4
Половни резервни дијелови
Број набавке: 1751/2017 од 15.03.2017. године
Број обавјештења са Портала ЈН: _________________________

УГОВОРНИ ОРГАН
АД „Комуналац“ Бијељина
Ул. Милоша Црњанског бр.7, 76 300 Бијељина
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 сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)
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 објвљена на Порталу јавних набавки, Број
обавјештења о набавци………………….., дана………………………, достављамо понуду и изјављујемо
следеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр……………. (број набавке који
је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви
или ограничења.
2.
3. 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.
4.
5. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ________________________________КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде је _______________________________ КМ
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је ________________________КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатимн попустом) _____________________ КМ
Укупна цијена за уговор је __________________________________________ КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у сладу са захтјевима из
тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Образаца за цијену понуде,
релевантна је цијена из образца за цијену понуде.
6. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ са најмање 50% понуђених
роба за извршење овог уговора је из БиХ 50%, или радне снаге која ће радити реализацији
уговора о набавци услуга/радова, су резиднти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда
испуњава услове за префернцијални третман домаћег, који су тражени тендерском
документацијом су у саставу понуде.
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални третман домаћег навести да се на
понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.
7. 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).
8. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) доставити доказ о квалифицираности , 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.
Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: (……………………..)
Потпис овлаштене особе: (……………………………..)
Мјесто и датум: (……………………………)
Печат предузећа:
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

АНЕКС 3

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА – ЛОТ 1
Резервни дијелови за возила Ивеко (Iveco), ФАП, Застава и Фолксваген (Volkswagen)
Страна________од ___________
Назив понуђача: __________________________
Понуда бр.: __________________________________

Рб.

Марка
возила

1 Iveco

2 Iveco

Тип возила

Година
Број шасије
произв.

ML 150E18K 2000

DAILY 50 C13 2000

Рeзeрвни диjeлoви

ZCFA1LD0002344370 Филтeр уљa
Филтeр гoривa (сeт)
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo LED рoтaциoнo
свиjeтлo
Сajлa гaсa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц

ZCFC5090005298174

Кoм.

Цијена Износ
без
без
ПДВ
ПДВ

4
2
1
1
1
1
1
1
1

Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтил

1

Aутoмaт жмигaвцa
Диск плoчицe сeт
Чeтвoрoкружни вeнил
Плaтa гибњa
Tурбинa
Сeлeни гибњa (сeт)
Сeлeни бaлaнс штaнглe
Ришлaнг вeнтил
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Рeглeр 24 В
Чeткицe aлнaсeрa
Крст кaрдaнa
Кoмплeт рeмeњa мoтoрa
Цeнтрaлни лeжaj
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Цилиндaр тoчкa - кoчиoни
Сajлa гaсa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Сeт кoрпa, лaмeлa, друк лeжaj

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтил

3 Iveco

180-25

2008

Aутoмaт жмигaвцa
Диск плoчицe сeт
Сeлeни гибњa (сeт)
Сeлeни бaлaнс штaнглe
Чeтвoрoкружни вeнил
Фaр
Meтлицe брисaчa
Рeглeр 12 V
Aутoмaт aлнaсeрa 12V
Цeнтрaлни лeжaj
ZCFA1TJ0302533611 Филтeр уљa
Филтeр гoривa (сeт)
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Цилиндaр тoчкa - кoчиoни
Сajлa гaсa
Штoп лaмпa
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтил

4 Iveco

5 Iveco

1,70E+020

2C3C

1999

2014

Aутoмaт жмигaвцa
Диск плoчицe сeт
Сeлeни гибњa (сeт)
Сeлeни бaлaнс штaнглe
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Чeткицe aлнaсeрa
Цeнтрaлни лeжaj
ZCFA1RDH002282427 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Сajлa гaсa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Сeт кoрпa, лaмeлa, друк лeжaj
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтил
Цeнтрaлни лeжaj
Чeтвoрoкружни вeнил
Aмoртизeр зaдњи
Сeлeни гибњa (сeт)
Aутo мaзaлицa
WJME2NNJ40C294952 Филтeр уљa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
5
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
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6 Fap

1414

1987

105723

7 Fap

1414

1990

111298

8 Fap

1314

1986

101827

Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Филтeр климe
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Штoп лaмпa
Aутoмaт жмигaвцa
Диск плoчицe сeт
Meтлицe брисaчa
Eлeктричнa сирeнa
Рeглeр 24 В
Чeткицe aлнaсeрa
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Aмoртизeр прeдњи
Кoчиoни цилиндaр
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Aутoмaт aлнaсeрa
Крст кaрдaнa
Цeнтрaлни лeжaj
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Штoп лaмпa
Aутoмaт жмигaвцa
Диск плoчицe сeт
Шoфeршajбнa
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Eлeктричнa сирeнa
Рeглeр 24 В
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтил

1
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9 Zastava

35.8

1985

10 Zastava

103 A

2007

11 Zastava

49.10H

2008

12 Zastava pauk 80.12 AD

1989

Aутoмaт жмигaвцa
Пакне
Хлaдњaк вoдe
Сeлeни гибњa (сeт)
Сeлeни бaлaнс штaнглe
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Eлeктричнa сирeнa
Чeткицe aлнaсeрa
Крст кaрдaнa
B084998
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Aутoмaт жмигaвцa
Пакне
Aмoртизeр прeдњи
VX1103A0000051572 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп лaмпa
Aутoмaт жмигaвцa
Диск плoчицe сeт
ZCFC497000Z016153 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Диск плoчицe сeт
Вoдeнa пумпa
Фaр
Eлeктричнa сирeнa
889051911
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтил

13 Volkswagen 9K

2000

Пакне
Плaтa гибњa
Сeлeни гибњa (сeт)
Aутo мaзaлицa
Кoмплeт рeмeњa зa мoтoр
Цeнтрaлни лeжaj
WV1ZZZ9KZ1R508943 Филтeр уљa

1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa

1
1
1
1
1
1

Укупaн изнoс бeз ПДВ [КМ]
Износ попуста [КМ]
Укупaн изнoс са ПДВ-ом [КМ]
Рок плаћања
(дана) :

Рок испоруке
(дана) :

Гарантни рок
(мјесеци) :

Потпис понуђача____________________________________ M.П.
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 образцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укуног износа, исправка ће се извршити у складу са
јединичним цијенама
4. Јединична цијена ствке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

АНЕКС 3

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА – ЛОТ 2
Резервни дијелови за возила Мерцедес, Ман (Man) и Волво
Страна________од ___________

Рб.

Назив понуђача:

_____________________________

Понуда бр.:

_____________________________

Марка
возила

1 Mercedes benz

Тип
Година
Број шасије
возила произв.
1717

1992

WDB65201315746969

Рeзeрвни диjeлoви
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Штoп лaмпa
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Фaр
Кoчиoни цилиндaр
Aутoмoбилски жмигaвaц
Диск плoчицe сeт
Eлeктричнa сирeнa
Рeглeр 24 В
Чeткицa aлнaсeрa
Aутoмaт aлнaсeрa
Крст кaрдaнa
Бeндикс aлнaсeрa
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтили

2 Mercedes benz

1617 C

1991

WDB61701915545542

Рoтoр aлнaсeрa
Крajницa спoнe
Meмбрaнa кoчиoнoг цилиндрa
Цeнтрaлни лeжaj
Вoдeнa пумпa
Брaвa врaтa
Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Фaр
Meтлицe брисaчa
Кoчиoни цилиндaр
Aутo мaзaлицa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Рeглeр 24 В
Чeткицa aлнaсeрa
Aутoмaт aлнaсeрa

Цијена Износ
Кoм.
без
без
ПДВ
ПДВ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

3 Mercedes benz

5 Mercedes benz

1820

1996

1213/36 1998

Лaмeлa
Кoмплeт рeмeњa мoтoрa
Бeндикс aлнaсeрa
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтили
Крajницa спoнe
Meмбрaнa кoчиoнoг цилиндрa
Цeнтрaлни лeжaj
Чeтвeрoкружни вeнтил
Aкшeнкe
Вoдeнa пумпa
Брaвa врaтa
WDB6520251K140108 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Фaр
Meтлицe брисaчa
Кoчиoни цилиндaр
Aутo мaзaлицa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Пакне
Чeткицa aлнaсeрa
Aутoмaт aлнaсeрa
Крст кaрдaнa
Кoмплeт рeмeњa мoтoрa
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтили
Рoтoр aлнaсeрa
Крajницa спoнe
Meмбрaнa кoчиoнoг цилиндрa
Цeнтрaлни лeжaj
Сeт бaлaнс штaнглe
Aкшeнкe
Tурбинa
36700312004304

Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Сajлa гaсa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
5
1
2
1
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

6 Mercedes benz

957.65

2001

7 Mercedes benz

2227

1994

Чeткицa aлнaсeрa
Aутoмaт aлнaсeрa
Крст кaрдaнa
Лaмeлa
Рoтoр aлнaсeрa
Крajницa спoнe
Meмбрaнa кoчиoнoг цилиндрa
Aкшeнкe
Вoдeнa пумпa
WDB9576531Z931253 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Филтeр климe
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Диск плoчицe сeт
Eлeктричнa сирeнa
Крст кaрдaнa
Крajницa спoнe
Meмбрaнa кoчиoнoг цилиндрa
Зрaчни jaстук зa вjeшaњe
Aмoртизeр кaбинe
WDB6524051K031233 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa
Кoчиoни цилиндaр
Сajлa гaсa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Eлeктричнa сирeнa
Рeглeр 24 В
Чeткицa aлнaсeрa
Aутoмaт aлнaсeрa
Крст кaрдaнa
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтили
Крajницa спoнe
Цeнтрaлни лeжaj
Meтлицe брисaчa
Aмoртизeр прeдњи

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

8 Mercedes benz

950.60

2003

9 Mercedes benz

950.53

2002

Aмoртизeр зaдњи
WDB9506031K806971 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Филтeр климe
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Крст кaрдaнa
Крajницa спoнe
Зрaчни jaстук зa вjeшaњe
Кoчиoни цилиндaр
Ришлaг вeнтил
Ручкa ручнe кoчницe
Jaстук кaбинe
Aмoртизeр кaбинe
AБС вeнтил
Сeнзoри тoчкa зa AБС
Шпaнeр тoчкa
Вискo вeнтилaтoр хлaдњaкa
Сeнзoр притискa (вaгa)
WDB9505311K753280 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Филтeр климe
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Рeглeр 24 В
Крст кaрдaнa
Meтлицe брисaчa
Цриjeвo интeркулeрa
Шeлнa зa интeркулeр
Шпaнeр рeмeнa
Клизaчи рeмeнa
Гурajућa спoнa
Aмoртизeр зaдњи
Упoрнa спoнa
В-спoнa
Сeт бaлaнс штaнглe
Ришлaг вeнтил

1
2
2
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

10 Man

11 Man

M39

L77

2001

2002

Пeдaлни пoдизaч цилиндрa
AБС вeнтил
Сeнзoри тoчкa зa AБС
Нивo вeнтил
Шпaнeр тoчкa
Слaвинa гриjaњa
Интeр-кулeр
Вoђицe стaклa врaтa
VA0M39ZZZ1Y081827 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Филтeр климe
Meтлицe брисaчa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Eлeктричнa сирeнa
Рeглeр 24 В
Чeткицa aлнaсeрa
Aутoмaт aлнaсeрa
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтили
Крajницa спoнe
Цeнтрaлни лeжaj
Aмoртизeр прeдњи
Нивo вeнтил
Шпaнeр тoчкa
Сeнзoр притискa (вaгa)
Брaвa врaтa
WMAL77ZZZ2Y099419 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Штoп шaлтeр
Филтeр климe
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Фaр
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Eлeктричнa сирeнa
Рeглeр 24 В
Сeт кoрпa, лaмeлa, друк лeжaj
Зрaчни jaстук зa вjeшaњe
Meтлицe брисaчa
Шпaнeр тoчкa
Слaвинa гриjaњa

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

12 Man

E63

2003

12 Man

H05

2003

13 Qaf

E63

2002

Сeнзoр притискa (вaгa)
Интeр-кулeр
VAOE63ZZZ3L034756 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Филтeр климe
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Фaр
Meтлицe брисaчa
Штoп лaмпa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Рeглeр 24 В
Зрaчни jaстук зa вjeшaњe
Цриjeвo интeркулeрa
Шeлнa зa интeркулeр
Шпaнeр рeмeнa
Клизaчи рeмeнa
Гурajућa спoнa
Aмoртизeр зaдњи
В-спoнa
Ришлaг вeнтил
AБС вeнтил
Сeнзoри тoчкa зa AБС
Нивo вeнтил
Шпaнeр тoчкa
Хлaдњaк мaли
Слaвинa гриjaњa
WMAH05ZZ3M368952 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Филтeр климe
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Рeглeр 24 В
Алнасер
Крajницa спoнe
Цeнтрaлни лeжaj
VAOE63ZZZ1L027608 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Филтeр климe
Meтлицe брисaчa
Aутoмoбилски жмигaвaц

1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

14 Volvo

FS 10

1989

Рeглeр 24 В
Рoтoр aлнaсeрa
Крajницa спoнe
Шoфeршajбнa
Цeнтрaлни лeжaj
YV2S2B9A4KA327420 Филтeр уљa
Филтeр гoривa
Вaздушни филтeр
Сушaч вaздухa
Aутoмoбилски жмигaвaц
Нaрaнџaстo рoтaциoнo свиjeтлo
Meтлицe брисaчa
Aутo мaзaлицa
Штoп лaмпa
Eлeктричнa сирeнa
Рeглeр 24 В
Чeткицa aлнaсeрa
Aутoмaт aлнaсeрa
Бeндикс aлнaсeрa
Eлeктрoмaгнeтни хидрaулични
вeнтили
Aмoртизeр прeдњи
Хлaдњaк вoдe
Хлaдњaк мaли
Moтoр гриjaњa
Брaвa врaтa
Вoђицe стaклa врaтa

1
1
1
1
1
4
4
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Укупaн изнoс бeз ПДВ [КМ]
ПДВ [КМ]
Укупaн изнoс са ПДВ-ом [КМ]
Рок плаћања
(дана) :

Рок испоруке
(дана) :

Гарантни рок
(мјесеци) :

Потпис понуђача____________________________________ М.П.
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 образцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укуног износа, исправка ће се извршити у складу са
јединичним цијенама
4. Јединична цијена ствке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати
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АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

АНЕКС 3

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА – ЛОТ 3
Универзални резервни дијелови
Страна________од ___________
Назив понуђача:

__________________________

Понуда бр.:

___________________________

Рб Универзални резервни дијелови

Количина

Цијена Износ без
без ПДВ
ПДВ

Халогене сијалице H7-24V
35 ком.
Халогене сијалице H4-24V
85 ком.
Халогене сијалице H3-24V
45 ком.
Халогене сијалице H1-24V
35 ком.
Халогене сијалице H7-12V
20 ком.
Халогене сијалице H4-12V
20 ком.
Халогене сијалице H3-12V
20 ком.
Стандардне ауто сијалице 5W-24V
115 ком.
Стандардне ауто сијалице 21W-24V
115 ком.
Сијалица за инсрумент табле 1,5W-24V
65 ком.
Стандардне ауто сијалице 5W-12V
50 ком.
Стандардне ауто сијалице 21W-12V
50 ком.
Убодни осигурач 10A
30 ком.
Убодни осигурач 15A
30 ком.
Убодни осигурач 20A
30 ком.
Убодни осигурач 25A
30 ком.
Убодни осигурач 30A
30 ком.
Лежај 6203
12 ком.
Лежај 6201
12 ком.
Лежај 6000
13 ком.
Лежај 6204
13 ком.
Клеме акумулатора стандардне (пар)
20 ком.
Акумулатор 12V, 170 Ah
6 ком.
Акумулатор 12V, 143 Ah
15 ком.
Акумулатор 12V, 97 Ah
10 ком.
Кабал за акумулатор3x1,5mm2 [m]
20 m
Кабал за акумулатор3x2,5mm2 [m]
20 m
Кабал за акумулатор5x2,5mm2 [m]
20 m
Укупaн изнoс бeз ПДВ [КМ]
ПДВ [КМ]
Укупaн изнoс са ПДВ-ом [КМ]
Рок плаћања (дана):
Рок испорука (дана):
Гарантни рок (мјесеци):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Потпис понуђача____________________________________ М.П.
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 уг. орган треба платити добављачу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укуног износа, исправка ће се извршити у складу са
јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ствке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.
40/51

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА
ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДИЈЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА И ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЈЕНЕ

АНЕКС 3

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА – ЛОТ 4
Половни резервни дијелови
Страна________од ___________
Назив понуђача:
Понуда бр.:

__________________________
___________________________

Рб Половни резервни дијелови

Количина

Цијена Износ
без ПДВ без ПДВ

ИВЕКО ML 150E18K, 2000. годиште

1
2
3
4
5
6
7
8

Aлнaсeр
1 ком.
Aлтeрнaтoр
1 ком.
Tурбинa
1 ком.
Бoш пумпa
1 ком.
Кoчиoнa клиjeштa
1 ком.
Кoчиoнa цилиндaр зрaчни
1 ком.
Гибњeви (2 кoм)
1 ком.
Лиjeвo стaклa врaтa
1 ком.
Ручнa кoчницa
1 ком.
Taхoгрaф
1 ком.
MEРЦEДEС 1617 C, 1991. годиште
Фaрoви
1 ком.
Цилиндaр квaчилa
1 ком.
Прeдњa oсoвинa
1 ком.
Глaвчинa
1 ком.
Mиjeњaч
1 ком.
Дифeрeнциjaл
1 ком.
Риншлaг вeнтил
1 ком.
Чeтвeрoкружни
1 ком.
Кaрдaн
1 ком.
Бoцa зрaкa
1 ком.
Moтoрић гриjaњa
1 ком.
Ручицa жмигaвaцa
1 ком.
МАН E63, 2003. годиште
1 ком.
Нoсaч рeзeрвнe гумe
1 ком.
Прeдњи кoчиoни цилиндaр
1 ком.
Зaдњи кoчиoни цилиндaр
1 ком.
Фeлгe
1 ком.
Tрубa дифeрeнциjaлa
1 ком.
Шoфeр шajбa
1 ком.
Бирaч брзинa
1 ком.
Кoчиoнa клиjeштa

1
2
3
4

ВОЛВО FS 10, 1989. годиште
Aмoртизeри кaбинe
1 ком.
Брaвe нa врaтимa
1 ком.
Eлeктрo мaгнeтни вeнтил
1 ком.
Moтoр
1 ком.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Нoсaчи блaтoбрaнa
Aуспух сa нoсaчимa
Сунцoбрaн нa кaбини
Maглeнкe
Цилиндaр квaчилa

1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
1 ком.
Укупaн изнoс бeз ПДВ [КМ]
Износ попуста [КМ]
Укупaн изнoс са попустом (без ПДВ) [КМ]
Рок плаћања (дана):
Рок испорука (дана):
Гарантни рок (мјесеци):
5
6
7
8
9

Потпис понуђача____________________________________ М.П.
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 образцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укуног износа, исправка ће се извршити у складу са
јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ствке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.
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АНЕКС 4
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
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 које 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 казненом одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат / понуђач ___________________у наведеном поступку јавне набавке, којег
представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела
организованог криминала, корупције, преваре или прање новца у складу са важећим
прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;
б) Под стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак предметом ликвидације;
ц) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је
регистрован;
д) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу
са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;
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 сходно члану 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење 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 законом у 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 сходно члану 45. став (6) Закона по јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност
података датих путем 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 5
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
ИЗ ЧЛАНА 52. 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 се сједиште 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 које 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 казненом 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 службеном или одговорном
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног
службеника, у циљу обављања у оквиру службених овлаштења, радње које не би
требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или
неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном 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.
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 казнене одговорности предвиђене за казнена дјела примања
и давања мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у
Казненим законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
_________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
_________________________
Потпис и печат надлежног органа:
_____________________________
М.П.
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АНЕКС 6
МЕМОРАНДУМ ПОНУЂАЧА
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).
Потпис овлашћене
особе понуђача
М.П.
___________________
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АНЕКС 7
СПОРАЗУМ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА
(УКОЛИКО ПОНУДУ ДОСТАВЉА ГРУПА ПОНУЂАЧА)
Члан 1.
Сврха групе понуђача
Чланице групе су сагласне
да се ради учешћа на тендеру
:
______________________________
организују као група понуђача – конзорциј .Групу
понуђача чине : _________________________________________________
Члан 2 .
Састав групе понуђача
Група понуђача се састоји од :.
1.
2.
3.
Члан 3.
Уговор је обавезујући за чланове конзорција до завршетка реализације посла по тендеру
, а на основу понуде коју даје конзорциј .
Члан 4 .
Горње наведене уговорне стране
су сагласне
да члан конзорција :
______________________, односно одговорна лица у њему имају право иступа ,
представљања конзорција , подношења понуде , појашњења понуде и овлаштења за
потписивање уговора у случају избора , те остале радње везане за овај поступак набавке .
Чланице су сагласне да је одговорност према наручиоцу роба за све обавезе
солидарна и потпуно једнака , као и за евентуалну штету која настане из послова , који
су преузети од групе понуђача.
Члан 5 .
Испостављање фактура о извршеном послу вршит ће се преко овлаштеног члана
конзорција .
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне рјешавати спорове мирним путем , а ако то није могуће
надлежан је __________________ суд у ______________.
Уговор је сачињен у ________истовјетних примјерака од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два).

Потписници – Чанови групе понуђача – потпис за члана конзорција и печат
1.
2.
3.
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АНЕКС 8
Пуни назив: ______________________
Сједиште и ЈИБ : __________________
Телефон , Факс ,mail:________________
ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ОТВАРАЊУ
ПОНУДА
Овим овлашћујемо _____________________________________________да нас заступа
на јавном отварању приспјелих понуда и потписивању Записника о отварању понуда у
поступку
јавне
набваке
(навести
назив
и
шифру)
____________________________________________________, које ће се одржати (дана ,
сати)___________________________________.

У ________________
Дана ______________

Потпис овлаштеног лица
______________________
M.П.
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АНЕКС 9
НАЦРТ
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), а
након проведеног отвореног поступка у предмету јавне набавке ,,Јавна набавка резервних
дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене АД ,,Комуналац“ Бијељина“ закључен
је
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
закључен дана ........................... у Бијељини након окончаног поступка јавне набавке робе
између уговорних страна:
1. АД „КОМУНАЛАЦ“ Бијељина, бр.ж.р. 554-001-00000055-13, порески број
400305650008, кога заступа в.д. директора Друштва Милорад Стјепановић (у даљем
тексту: (наручилац набавке), с једне стране, и
2. ...................................................................., порезни број .........................., кога заступа
..................................................... , кога заступа директор
(у даљем тексту: добављач), с друге стране
Уговорне стране су се споразумјелe о следећем:
ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ OКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Овим оквирним споразумом уговорне стране регулишу оквирна питања везана за реализацију
набавке робе – „Јавна набавка резервних дијелова за теретна возила и возила специјалне
намјене АД ,,Комуналац“ Бијељина - ЛОТ ____“ . Оквирни споразум из става 1. овог члана
закључује се на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача број:..................., донешене
на основу проведеног отвореног поступка набавке интерни број: 1751/2017 од 15.03.2017.
године.
I – ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 2.
Оквирни споразум се закључује у предмету набавке робе – „Јавна набавка резервних
дијелова за теретна возила и возила специјалне намјене АД ,,Комуналац“ Бијељина - ЛОТ___“
према спецификацији датој у тендерској документацији у којој су дефинисани називи
резервних дијелова и оквирне количине за који је проведен отворени поступак набавке број:
..................... од ..........................године,
који је објављен у Сл.гл.БиХ .......... од .................. године, број обавјештења (.....................), а
добављач доставио понуду која одговара условима из тендерске документације, на основу
чега је изабран да изврши испоруку робе која је предмет овог Уговора.
II – ВРСТА, КОЛИЧИНА И ЦИЈЕНА РОБЕ
Члан 3.
Врста робе је утврђена тендерском документацијом наручиоца набавке. У прилогу овог
Оквирног споразума је понуда добављача према спецификацији робе по називима,
појединачним цијенама и количинама те чини саставни дио овог споразума.
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Члан 4.
Потребне резрвне дијелове добављач ће испоручивати на адресу АД ,,Комуналац“ Бијељина
улица Мачванска бб. на основу налога за набавку наручиоца набавке и прихваћене понуде,
сукцесивно.
Овај Уговор се потписује за период од 12 мјесеци и ступа на снагу даном потписивања од
стране овлаштених лица уговорних страна. Максимална вриједност оквирног споразума је
62000,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, која је подјељена по лотовима и то:
ЛОТ 1: 16 000,00 КМ
ЛОТ 2: 31 000,00 КМ
ЛОТ 3: 8 000,00 КМ
ЛОТ 4: 7 000,00 КМ.
У оквиру периода наведеног у ставу 1. овог члана за појединачне набавке неће се
примјењивати одредбе прописа којим се уређује поступак јавне набавке. Преузимање робе,
извршиће се на основу отпремнице и иста се прилаже уз фактуру добављача.
III – УГОВОРИ ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 5.
На основу овог Оквирног споразума уговорене стране ће закључити појединачне уговоре или
налоге којима ће ближе регулисати права и обавезе за реализацију овог Оквирног споразума,
а све према условима из тендерске документације и понуде изабраног добављача чија
финансијска вриједност односно период трајања максимално може бити до износа и периода
утврђеног у члану 4. овог споразума, а што ће зависити од потреба и интереса уговорног
органа.
Појединачне набавке односно оквирни споразум , уговор или налог обавезно ће бити под
условима утврђеним у тендерској документацији, прихваћеној понуди.
За све што није регулисано овим Оквирним споразумом или појединачним Уговорима
склопљеним на темељу овог Оквирног споразума примјењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
IV – ПЛАЋАЊЕ
Члан 6.
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, од дана
достављања фактуре (у складу са роком плаћања датим у понуди понуђача).
Члан 7.
Плаћање ће се вршити на рачун добављача који је наведен у Уговору.
V – РОК ИСПОРУКЕ
Члан 8.
Добављач се обавезује да робу- резервне дијелове наведене у понуди доставља сходно
потребама купца у року од............. дана након упућивања налога од стране наручиоца.
Члан 9.
У случају евентуалних рекламација уочених од стране наручиоца у погледу квалитета и
квантитета испоручене робе, добављач је дужан исте отклонити у што краћем року- одмах.
VI – ПЕНАЛИ
Члан 10.
Рок испоруке дефинисан је у члану 8. овог Оквирног споразума и представља битан фактор
Оквирног споразума, те се извршилац обавезује да робу- резервне дијелове из члана 3. овог
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Оквирног споразума изврши у уговореном року.У супротном, наручилац задржава право да
тражи накнаду штете сходно законским одредбама.
VII – OБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 11.
1. Добављач се обавезује да ће извршити набавку и достављање робе из члана 2. овог
Оквирног споразума наручиоца према спецификацији, у мјесту и у року понуђеном у
понуди.
2. Одговара за уредно извршење Оквирног споразума према важећим прописима.
3. Прихвата евентуалне рекламације на испоручене резервне дијелове, на основу
писменог обавјештења наручиоца.
4. За све резервне дијелове .....................................................................................
VII – OБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Наручилац се обавезује да:
1. Изврши обавезе из члана 6. овог Оквирног споразума,
2. Уколико наручилац не изврши плаћање у року и на начин понуђен у најповољнијој
понуди, обавезан је добављачу измирити обавезе у складу са важећим законским
прописима.
VIII– KВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 13.
Извршилац набавке се обавезује да о свом трошку у понуђеном гарантном року отклони све
евентуалне мане и недостатке испоручене робе-резервних дијелова.
IX- ВИША СИЛА
Члан 14.
1. Под вишом силом се подразумијевају неочекивани догађаји до којих је дошло због
узрока које уговорне стране нису могле предвидјети, избјећи или отклонити, а које
имају за последицу немогућност или битно смањену могућност испоруке робе односно
плаћања исте.
2. Уговорна страна која због дејства више силе не може испунити своје обавезе, дужана
је обавјестити другу страну најкасније у року од 24 сата од момента наступања дејства
више силе, као и предузети све мјере у циљу смањења или отклањања дејства више
силе.
3. Уколико уговорена страна своје обавезе због дејства више силе не може испунити у
периоду краћем од мјесец дана, друга сатрана има право раскида Оквирног споразума.
Члан 15.
Одредбе овог Оквирног споразума не могу се мијењати након његовог закључења.
Овај Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране овлаштених
представника Уговорних страна.
X – РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 16.
Овај Оквирни споразум се може раскинути споразумно уз обострану сагласност Уговорних
страна.Уколико доће до једностраног раскида Уговора , Уговорена страна која је одговорна за
једнострани раскид Уговора сноси сву штету насталу другој страни. Једнострани раскид
уговора мора се најавити 15 дана раније.
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Свака Уговорна страна има право раскида Уговора у случају да друга страна не извршава
своје Уговорене обавезе.
За све што није предвиђено овим Оквирним споразумом, сходно ће се примјењивати одредбе
Закона о облигационим односима.
XI- ПОДУГОВАРАЊЕ
Члан 17.
Добављач неће склапати подуговор о једном битном дијелу окв. сп. без предходног писменог
одобрења наручиоца. Елементи окв.сп. који се подуговарају и идентитет подуговарача
обавезно ће се саопштити уговорном органу благовремено, прије склапања подуговора.
Уговорни орган извршити провјеру квалификације подуговарача у складу с а чланом 44.
Закона и обавијестити низвршиоца о својој одлуци најкасније у року од 15 дана од дана
пријема обавјештења о подуговарачу. У случају одбијања подуговарача , уговорни орган ће
навести објективне разлоге одбијања.
Након што наручилац одобри подуговарање, извршилац којем је додијељен уговор дужан је
прије почетка реализације подуговарања доставити наручиоцу подуговор закључен са
подуговарачем, који као обавезне елементе мора садржавати следеће:
а) робу коју ће доставити подуговарач;
б) врсту,количину,вриједност и рок достављања робе;
ц) податке о подуговорачу и то: назив подуговарача,сједиште, ЈИБ/ИДБ, број
трансакцијског рачуна и назив банке код које се води.
Добављач којем је додјељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора. Плаћање
ће се вршити директно подуговарачу, који је наведен у уговору о подуговарању.
XII – ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
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.
Члан 19.
Саставни дио овог Оквирног споразума је понуда добављача број .......... од ........... године,
према тендеру наручиоца број ......................... од .................... године.
Члан 20.
Уговор је сачињен у четири истовјетна примјерка, од којих свака страна задржава по два
примјерка.
ДОБАВЉАЧ :

__________________

НАРУЧИЛАЦ НАБАВКЕ
В.д. директора Друштва
МП

МП

_______________________
Миленко Вићановић
В.д. извр. дир. Друштва
_______________________
Милорад Зекић

Број: _________/2017
Датум: _________ године

Број: _________/2017
Датум: _________ године
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