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06-2174/17 
 
17.08.2017. 

ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и 
достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Редовно сервисирање и ванредне 
оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro,          
рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012. , ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14,           
рег. број: T67-K-025 , год.производње 2015. ( у гарантмом року) и ЛОТ-3 ŠKODA FABIA, рег. број: 
T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантмом року)) 
 
Поштовани, 
На основу члана 21. став (а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), Правиликна о 
јавним набавкама, члан 35. став 1.(в) и на основу Одлуке број: УП - 291/17 од 22.06.2017. године,  
упућујемо Вам овај позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку 
услуга – Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( 
ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro,рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012. , ЛОТ-2 Tрактор 
ZETORPROXIMA 100/9441.14, рег.број: T67-K-025 , год.производње 2015. ( у гарантмом року) и ЛОТ-3 
ŠKODA FABIA, рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015.( у гарантмом року)). 
 
1.1 Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса. 
 
1.2  Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђач је дужни доставити: 
а) Попуњен Образац за достављање понуде – услуге, која је дата у документацији захтјева за 
достављање понуда - Анекс 1. 
б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити, потписати и 
овјерити са цијеном без обрачунатог ПДВ-а, како је дато у тендерској документацији - Анекс 2. 
в) У сврху доказивања професионалне способности (члан 46. Закона) понуђачи требају уз понуду 
доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у 
којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује 
њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке.  
Докази који се достављају морају бити оригинали  или овјерене копије. 
г) Посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ                                       
корупција у јавној набавци - Анекс 3. 

 
 

ТЕНДЕРСКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1.3  Начин подношења понуде и рок:  
 
Понуђач сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем његове понуда. Уговорни орган 
није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 
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. 
Понуда се доставља само у  оригиналу. 
Рок за достављање понуда је до 25.08.2017. године, до 1400 часова. 
 
 
Понуда  се предају на протокол уговорног органа, у канцеларији бр. 34 или путем поште, на адресу уговорног 
органа,  у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено: 
 

Назив уговорног органа: ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
Адреса уговорног органа: Ул. Светог Саве бр.13, 70260 Мркоњић Град 

 
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  

„Навести тачан назив предмета набавке“ 
Број набавке: 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 
 

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће: 
 
Назив понуђача   
Адреса понуђача   

 
Понуђач може измијенити или допунити своју 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. 
 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПРАВНИХ УСЛУГА 
„Навести тачан назив предмета набавке“ 

Број набавке: 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 

 
1.4  Мјесто, вријеме и начин отварања понуде: 
 
Наручилац ће након истека рока за пријем понуде извршити отварање и анализу исте и обавјестити 
ће понуђача о исходу поступка набавке те Одлуку објавити на својој web страници. 
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АНЕКС 1 – Образац за достављање понуде 
АНЕКС 2 – Образац за цијену понуде - Спецификација услуга 
АНЕКС 3 –  Изјава у вези са чланом 52. Закона  
АНЕКС 4 – Нацрт уговора 
 
 
 

 
 

 
 С поштовањем. 

 
 
 
 
 
 
 
Достављено: 

- Наслову;              Д и р е к т о р: 
- Директору Предузећа; 
- Евиденцији;      _______________________ 
- А р х и в а.            Мр Кесић Недељко 

 



Анекс 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  

Број набавке: ___________________ 

УГОВОРНИ ОРГАН: 

Уговорни орган:  
Адреса:  

 
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:  
е-маил:  

*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-маил:  

   

 

 
 
 
 
 
 



 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: 
 
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе 
понуђача.) 
 
У поступку јавне набавке, коју сте покренули, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће: 
 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр.  
_________________(број набавке који је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо 
њене одредбе  у цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 
 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације  пружање услуга, у 
складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 
роковима, без икаквих резерви или ограничења. 
 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а.)је_____________________________________КМ. 
Попуст који дајемо на цијену  је_________________________________КМ. 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ. 
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ. 
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ. 
 

4. Цијена наше понуде (без ПДВ-а.) за ЛОТ-1 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. 

 
5. Цијена наше понуде (без ПДВ-а.) за ЛОТ-2 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. 

 
 
6. Цијена наше понуде (без ПДВ-а.) за ЛОТ-3 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. 

 
 
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 
Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде. 
 
 

 
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: 

 
 
 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 

Наша понуда  садржи документа означена од 1 до __, и то: 
 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
... 
Итд. 
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ  

Лот-1 

Audi A6 3.0 TDI Quattro, рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012.  

Број набавке: ____________________________________________________________________ 

Назив набавке: __________________________________________________________________ 

Назив понуђача:____________________________________________________________ 

Понуда број:_________________________ 

Редни 
број Робе Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 

по ставки 
без ПДВ-а 

Укупна цијена  
у КМ по 

ставки без 
ПДВ-а 

1. Плочице кочница предње пар 1   

2. Плочице кочница задње пар 1   

3. Уље моторно л 30   

4. Уље мјењача л 3   

5. Уље кочница л 2   

6. Филтер уља ком 1   

7. Филтер горива ком 4   

8. Филтер климе ком 2   

9. Филтер ваздуха ком 2   

10. Лежај предњег точка ком 2   

11. Лежај задњег точка ком 2   

12. Сет предњих метлица kom 1   

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

 

 

 

 

 

 



 

Редни 
број Услуге Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 

по ставки 
без ПДВ-а 

Укупна 
цијена  у КМ 
по ставки без 

ПДВ-а 
 

1. 
 

Цијена норми сата за 
угрању резервних дијлова  
и лимарско лакирски 
радова 

1 

  

  

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

Признати број норма сати према нормативима овлаштеног сервисера за предметне услуге 

За све услуге преко 1.000,00 КМ без ПДВ-а доставити понуду Управи Предузећа на давање 
сагласности. 

Цијена осталих резервних дијелова према цјеновнику овлаштеног сервисера. 

Сви уграђени резервни дијелови и уља морају бити оригинални. 

    
  
   
 
 М.П. 

      
    Попис овлашћене особе понуђача 

              _____________________ 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 
платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних 
који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 
у складу са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати. 

 



 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ  

Лот-2 

 

Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14, reg. broj: T67-K-025 , год.производње 2015. 

( у гарантмом року) 

Број набавке: _____________________________________________________________________ 

Назив набавке: ___________________________________________________________________ 

Назив понуђача:__________________________________________________________________ 

Понуда број:_________________________ 

 

 

Редни 
број Робе Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 

по ставки 
без ПДВ-а 

Укупна цијена  
у КМ по 

ставки без 
ПДВ-а 

1. филтер уља мотоора ком 1   

2. филтер уља хидраулике ком 1   

3. Филтер горива ком 1   

4. Уље мотора л 10   

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Редни 
број Услуге Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 

по ставки 
без ПДВ-а 

Укупна 
цијена  у КМ 
по ставки без 

ПДВ-а 
 

1. 
 

Цијена норми сата за 
угрању резервних дијлова  
и лимарско лакирски 
радова 

1 

  

  

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

Признати број норма сати према нормативима овлаштеног сервисера за предметне услуге 

За све услуге преко 1.000,00 КМ без ПДВ-а доставити понуду Управи Предузећа на давање 
сагласности. 

Цијена осталих резервних дијелова према цјеновнику овлаштеног сервисера. 

Сви уграђени резервни дијелови и уља морају бити оригинални. 

 

 

   
  
   
 
       

М.П.    Попис овлашћене особе 

понуђача 

_____________________ 

 

Напомена: 

5. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

6. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 
платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних 
који су наведени у овом обрасцу. 

7. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 
у складу са јединичним цијенама. 

8. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати. 



 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ  

Лот-3 

ŠKODA FABIA, рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантном року) 

Број набавке: ____________________________________________________________________ 

Назив набавке: __________________________________________________________________ 

Назив понуђача:__________________________________________________________________ 

Понуда број:_________________________ 

Редни 
број Робе Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 

по ставки 
без ПДВ-а 

Укупна цијена  
у КМ по 

ставки без 
ПДВ-а 

1. Плочице кочница предње пар 1   

2. Плочице кочница задње пар 1   

3. Уље моторно л 30   

4. Уље мјењача л 3   

5. Уље кочница л 2   

6. Филтер уља ком 1   

7. Филтер горива ком 4   

8. Филтер климе ком 2   

9. Филтер ваздуха ком 2   

10. Лежај предњег точка ком 2   

11. Лежај задњег точка ком 2   

12. Сет предњих метлица kom 1   

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Редни 
број Услуге Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 

по ставки 
без ПДВ-а 

Укупна 
цијена  у КМ 
по ставки без 

ПДВ-а 
 

1. 
 

Цијена норми сата за 
угрању резервних дијлова  
и лимарско лакирски 
радова 

1 

  

  

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

Признати број норма сати према нормативима овлаштеног сервисера за предметне услуге 

За све услуге преко 1.000,00 КМ без ПДВ-а доставити понуду Управи Предузећа на давање 
сагласности. 

Цијена осталих резервних дијелова према цјеновнику овлаштеног сервисера. 

Сви уграђени резервни дијелови и уља морају бити оригинални. 

 
 
 

       
М.П.                 Попис овлашћене особе 

понуђача 

_____________________ 

 

Напомена: 

9. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

10. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 
платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних 
који су наведени у овом обрасцу. 

11. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 
у складу са јединичним цијенама. 

12. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати. 



Анекс 3 
 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Ја, ниже потписани _________________________________ (Име и презиме), са личном картом 
број: ___________________ издатом од _____________________________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________________________________________________________
___ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),  
ИД број: __________________________, чије сједиште се налази у _________________________ 
(Град/општина), на адреси 
_________________________________________________________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
__________________________________________________________________________________
___ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци ( 
ако је објављено обавјештење) број: _______________  у „Службеном гласнику БиХ“ број: 
_____________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под 
пуном материјалном и 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. 
 

           Изјаву дао: 
                                                                                                                                           
_____________________ 

                                                                                                             Мјесто и датум  давања изјаве: 

 ___________________________ 

                                                                                                         Потпис и печат надлежног органа: 

 ____________________________ 
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НАЦРТ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

за набавку услуга – Редовно сервисирање и ванредне оправке возила 
возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град   

ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro, рег. број: Е19-А-190,  
год. производње 2012. ,  

ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14,  рег. број: T67-K-025 , 
год.производње 2015.  ( у гарантмом року) и 

 ЛОТ-3 ŠKODA FABIA,   рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у 
гарантмом року) 

Број: 01-2174-___/17 
 
I  УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. Уговорни орган: ЗП „Хидроелектране на Врбасу„ а.д. Мркоњић Град, ул.Светог 
Саве 13, ЈМБ 1756958,  ЈИБ 4401195230004 ПИБ 401195230004, кога заступа 
директор мр Недељко Кесић, (у даљем тексту: Уговорни орган), 
 
2. Понуђач / добављач: ___________________________, ул. ____________ бр.___,             
ЈИБ _____________________, ПИБ __________________, кога заступа              
директор ___________________, (у даљем тексту: Добављач). Уговор се сматра 
закљученим од дана обостраног потписивања. 

                                                                 
II  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка услуга – Редовно сервисирање и ванредне 
оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro,          
рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012. , ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14,           
рег. број: T67-K-025 , год.производње 2015. ( у гарантмом року) и ЛОТ-3 ŠKODA FABIA,   
рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантмом року)), ближе специфицирана у 
Понуди Добављача бр. _____ од _______2017. године, која чини саставни дио овог 
Уговора. 
 
III  УГОВОРЕНА ЦИЈЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 
 

Укупна уговорена цијена износи: _____________ КМ без обрачунатог ПДВ-а 
(_______________ КМ са обрачунатим ПДВ-ом), а према спецификацији из Понуде 
Добављача из члана 1. овог Уговора. 
 

Плаћање уговорене цијене извршиће се у износу из претходног става, у року од   
______ дана од исправно испостављене фактуре и на начин назначен у прихваћеној 
Понуди Добављача.    
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У циљу избјегавања  двоструког  опорезивања Пружалац услуга (Страно правно 
лице) је за обављени посао дужан  доставити прописане доказе о стицању права на 
ослобађање или примјену ниже пореске стопе пореза по одбитку, засноване на 
међудржавном уговору.  

Уколико Пружалац услуга (Страно правно лице) не достави напријед поменуте 
доказе, код исплате ће се одбити износ пореза по одбитку 10% од укупног износа на 
фактурама. Пружалац услуга је дужан именовати пуномоћника за плаћање ПДВ-а, са 
сједиштем у БиХ. 

IV  ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА: 
 

Члан 3. 
 

Добављач се обавезује да услуге – Редовно сервисирање и ванредне оправке 
возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro,          рег. 
број: Е19-А-190, год. производње 2012. , ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14,           
рег. број: T67-K-025 , год.производње 2015. ( у гарантмом року) и ЛОТ-3 ŠKODA FABIA,   
рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантмом року)), изврши Уговорном органу 
према спецификацији, у мјесту, на начин и у року: на  период од  годину дана или до 
закључиења новог уговора, утврђеним у Понуди Добављача и Тендерском документу. 

 
Налог за набавку и фактура за извршење назначених услуга са добављачем 

чиниће уговор. 
Члан 4. 

 
Добављач се обавезује да ће услуге пружати по појединачним захтјевима 

Уговорног органа, према потребама. 
Уговорни орган задржава право провјере цијене резервних дијелова на тржишту (путем 
испитивања тржишта, интернета,...),а који нису наведени у обрасцу за цијену понуде и 
приговора на исту.  

Уколико је цијена резервног дијела реална тржишна цијена, уговорни орган 
прихвата понуду добављача, те се закључује уговор у складу са чланом  6. овог уговора.  
Уколико је цијена резервног дијела значајно виша од реалне тржишне цијене, уговорни 
орган задржава право да сам набави резервни дио, који је добављач дужан уградити у 
складу са условима наведеним у својој понуди, односно условима наведеним у 
закљученом оквирном споразуму.  

Члан 5. 
 

Добављач се обавезује да су цијене свих резервних дијелова, исказаних у 
обрасцима за цијену резервних дијелова и материјала достављене у понуди  добављача, 
те цијене норма сата, непромјењиве током трајања уговора, а цијене резервних дијелова и 
материјала које нису наведене у обрасцима за цијене у складу са одредбама члана  4. овог 
уговора. 
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Члан 6. 

 
Уговорне стране су сагласне да се пријем услуга – Редовно сервисирање и 

ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI 
Quattro, рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012. , ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 
100/9441.14,  рег. број: T67-K-025 , год.производње 2015. ( у гарантмом року) и ЛОТ-3 
ŠKODA FABIA,  рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантмом року)), изврши 
записнички, од стране Комисије коју сачињавају овлашћени представници сваке уговорне 
стране. 
 

Члан 7. 
 

Записник из члана 4. овог уговора и фактуре достављене Уговорном органу чине 
основ за плаћање уговорене цијене и саставни су дио овог Уговора. 
 Уколико се записнички утврди да услуга – Редовно сервисирање и ванредне 
оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro,          
рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012. , ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14,           
рег. број: T67-K-025 , год.производње 2015. ( у гарантмом року) и ЛОТ-3 ŠKODA FABIA,   
рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантмом року)), има грешке или није 
уговореног квалитета, Добављач је дужан, у року од 15 дана, све уочене недостатке 
отклонити, а уколико то не учини у наведеном року, Уговорни орган може примјенити 
одговарајућа средства обезбјеђења уговора (уговорна казна): за сваки дан неоправданог 
закашњења зарачунати 0,5% или максимално 5% на уговорену вриједност или уговор 
раскинути, зависно од озбиљности пропуста и његовом утицају на могућност извршења 
Уговора. 
 

Члан 8. 
 

Добављач се обавезује да, у сврху извршења овог уговора, неће запошљавати 
физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације или су 
била ангажована у својству члана или стручног лица које је ангажовала Комисија за 
набавке, најмање 6 (шест) мјесеци, рачунајући од закључења уговора. 

Списак лица из претходног става Добављачу ће доставити Уговорни орган, прије 
закључења овог Уговора и чини његов саставни дио. 
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V  ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА: 
 

Члан 9. 
 

Уговорни орган се обавезује да у року од  15  дана од исправно испостављене фактуре, 
изврши исплату уговорене цијене на рачун Добављача и у банци, наведеним у фактури.   

 
Члан 10. 

 
Уколико Уговорни орган не изврши плаћање у року и на начин из претходног члана, 

обавезан је Добављачу платити и затезну камату, у складу са законом. 
 

Члан 11. 
 

Уговорни орган се обавезује да по предмету овог Уговора штити ауторска права и 
чува пословне тајне Добављача, до момента стицања властитог ауторског права, односно 
ослобођења чувања пословне тајне, по обавјештењу Добављача. 

 
Члан 12. 

 
Уговорни орган се обавезује да Добављачу достави писано обавјештење о 

сваком пропусту у извршењу овог Уговора и остави разуман рок за њихово отклањање. 
Уколико Добављач не поступи по захтјеву и/или у остављеном року из 

претходног става, Уговорни орган може примјенити одговарајућа средства обезбјеђења 
уговора (уговорна казна, гаранција, задржавање исплате заосталих рата) или уговор 
раскинути, зависно од озбиљности пропуста и његовом утицају на могућност извршења 
Уговора. 
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VI  ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

 
На све односе и институте који нису наведени у овом Уговору, а појаве се у 

њиховој реализацији, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан 14. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у току и у вези са 

реализацијом овог уговора, рјешавати споразумно, у противном уговарају надлежност 
Окружног привредног суда у Бања Луци. 

 
Члан 15. 

 
Овај оквирни споразум се примјењује даном потписивања од обје уговорне стране, 

а сачињен је у 6 примјерака, од којих Уговорни орган задржава 4 (четири) примјерка, а 
Добављач  задржава 2 (два)  примјерка оквирног споразума. 

 
 

ДОБАВЉАЧ                                                                             УГОВОРНИ ОРГАН 
    
   ________________                                                                     ______________________ 
                        Мр Недељко Кесић 
      
 
 

         _______________2017. године                                   Мркоњић Град, _____________ 2017.године 
      
 

 


	ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro,     ...
	Поштовани,
	На основу члана 21. став (а) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), Правиликна о јавним набавкама, члан 35. став 1.(в) и на основу Одлуке број: УП - 291/17 од 22.06.2017. године,  упућујемо Вам овај позив за достављање иницијалне п...
	ADPA53E.tmp
	Број набавке: ___________________
	Audi A6 3.0 TDI Quattro, рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012.
	Број набавке: ____________________________________________________________________
	Назив набавке: __________________________________________________________________
	Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14, reg. broj: T67-K-025 , год.производње 2015.
	( у гарантмом року)
	Број набавке: _____________________________________________________________________
	Назив набавке: ___________________________________________________________________
	ŠKODA FABIA, рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантном року)
	Број набавке: ____________________________________________________________________
	Назив набавке: __________________________________________________________________

	ADPEB8.tmp
	НАЦРТ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	за набавку услуга – Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град
	ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro, рег. број: Е19-А-190,
	год. производње 2012. ,
	ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14,  рег. број: T67-K-025 , год.производње 2015.  ( у гарантмом року) и
	ЛОТ-3 ŠKODA FABIA,   рег. број: T12-E-840 , год. производње 2015. ( у гарантмом року)
	Предмет овог уговора је набавка услуга – Редовно сервисирање и ванредне оправке возила возног парка ХЕ „Бочац“ Мркоњић Град ( ЛОТ-1 Audi A6 3.0 TDI Quattro,          рег. број: Е19-А-190, год. производње 2012. , ЛОТ-2 Tрактор ZETORPROXIMA 100/9441.14,...


