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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 
Овим Позивом за достављање захтјева за учешће, позивате се да доставите Захтјев за учешће у преговарачком 
поступку без објаве обавјештења о набавци за услуге - Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за 
систем управљања. 
 
 
Фаза бр. 1 - Претквалификација: 
Кандидати подносе захтјеве за учешће на начин и у форми коју налаже уговорни орган. Уговорни орган прегледа 
захтјеве за учешће који су пристигли од кандидата у складу са одредбама члана 45-51. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14) и потврђује да ли су кандидати поуздани и способни за извршење 
уговора у складу са условима утврђеним у тендерској документацији. Уговорни орган о фази претквалификације 
саставља записник у који уноси све битне чињенице и доноси одлуку о резултатима претквалификације, те исту 
скупа са записником доставља кандидатима. 
 
Захтјеви достављени након истека рока који је одредио уговорни орган враћају се кандидатима неотворени. 
 
Фаза бр. 2 - Позив на достављање почетних понуда и на преговарање: 
Уговорни орган шаље Позив за достављање почетних понуда понуђачима који су задовољили 
претквалификацијске услове уговорног органа. 
 
Након примања почетних понуда, Уговорни орган писменим путем позива све понуђаче који су доставили 
почетне понуде да започну преговоре са Уговорним органом. 
 
Фаза бр. 3 - Позив за достављање коначних понуда и оцјењивање коначних понуда: 
Након закључивања преговора Уговорни орган шаље Позив за подношење коначних понуда оним понуђачима 
са којим је преговарао. Понуђачи достављају коначне понуде, које се јавно отварају и које ће Уговорни орган 
прегледати да би се осигурало да су понуде прихватљиве. Уговорни орган оцјењује коначне понуде. 
 
Након тога уговорни орган додјељује уговор понуђачу који понуди најнижу цијену. 
 
1. Услови за квалификацију: 
 
Да би били позвани на учешће у преговарачком поступку, кандидати морају задовољити минималне услове из 
чл. 45-51. Закона о јавним набавкама, који су детаљно описани у овој Тендерској документацији. 
 
Захтјеви за учешће се требају доставити на сљедећу адресу: МХ ЕРС Зависно предузеће  „Хидроелектране на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, Светог Саве 13, Мркоњић Град, најкасније до 24.10.2019. године до 1500 часова. 
 
Сви кандидати ће бити обавијештени о исходу квалификације и то у року од 7 (седам) дана од дана доношења 
одлуке. Само квалификовани кандидати ће бити позвани да доставе почетне понуде и затим да учествују у 
преговорима о техничким, економским и правним и другим аспектима уговора, ако уговорни орган оцјени да има 
основа за преговарање у циљу постизања економски, технички и правно најповољније понуде. 
 
2. Критеријуми за оцјену почетних понуда: 
 
Кандидати морају испунити квалификационе услове и оцјена ће се вршити на начин описан у овом Позиву под 
фазом 1- Претквалификација. 
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3. Критеријуми за оцјену коначних понуда: 
 
Критеријум најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 
Уговор ће се додијелити понуђачу који је доставио технички задовољавајућу понуду са најнижом цијеном. 
Поступак додјеле уговора ће се провести у складу са Законом о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”            
бр. 39/14). 
Сваки понуђач који има оправдани интерес за додјелу уговора о јавним набавкама и сматра да је уговорни орган 
у току поступка додјеле уговора извршио повреду једне или више одредби Закона и/или подзаконских аката има 
право да уложи приговор на поступак на начин и у року који је одређен у члану 99. и 101. Закона о јавним 
набавкама (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14). 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
1.Подаци о уговорном органу 
 
Уговорни орган: МХ ЕРС Зависно предузеће  „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,  
Адреса: Светог Саве 13, 70260 Мркоњић Град  
ИДБ/ЈИБ: ЈИБ уговорног органа: 4401195230004 

ИБ уговорног органа: 401195230004 
Телефон: 050/225-300; 050/225-317;  
Факс: 050/211-352 
Wеб адреса: www.henavrbasu.com 

 
2.Подаци о особи задуженој за контакт 
 
Контакт особе: Сања Тица, Јелена Златановић 
Телефон: 050/225-322, 050/225-321 
Факс: 050/211-352 
е-маил: s.tica@henavrbasu.com, ј.zlatanovic@henavrbasu.com 

 
3. Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса: 
 
Уговорни орган нема података о привредним субјектима који су искључени из овог поступка јавне набавке због 
постојања сукоба интереса, у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”                   
бр. 39/14). 
 
4. Редни број набавке 
 
Број набавке:  06-3247/19 
Референтни број из Плана 
набавки: 

19UELE/006 Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за 
систем управљања 

Број претходног информационог 
обавјештења Није објављен 

 
5. Подаци о поступку јавне набавке 
 
5.1.  Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објаве обавјештења  
5.2.  Процијењена вриједност јавне 
набавке (без укљученог ПДВ):  97.000,00 КМ 

5.3. Врста уговора о јавној набавци  Услуге 
5.4.  Период на који се закључује 
уговор:  Период од годину дана 

mailto:s.tica@henavrbasu.com
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 
6. Опис предмета набавке 
 
Предмет овог поступка је набавка услуга - Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за систем 
управљања, у складу са Одлуком о покретању поступка набавке услуга, број: УП-529/19 од 02.10.2019. године, 
која је саставни дио Плана набавки за 2019. годину, под ставком бр.6. (шифра ЈРЈН 71314200-4). Предмет 
набавке је детаљно описан у Пројектном задатку који се налази у прилогу овог Позива и чини његов саставни 
дио. 

 
7. Подјела на лотове: Не 
 
8. Мјесто извршења услуга: Сједиште уговорног органа и код добављача 
 
9. Рок извршења услуга: Период од годину дана 
 
Уговорни орган може примјенити одговарајућа средства обезбјеђења уговора (уговорна казна): за сваки дан 
неоправданог закашњења зарачунати 0,05% или максимално 5% на уговорену вриједност или уговор раскинути, 
зависно од озбиљности пропуста и његовом утицају на могућност извршења Уговора. 

 
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 

 
10.Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да: (члан 45. Закона) 

 
a) 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 укојој је 
регистрован; 

ц) Је испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог 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. 
 

10.1. У сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити Изјаву овјерену код надлежног 
органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе случајеви дефинисани тачком 10 од а) до д) 
тендерске документације. Изјава се  доставља у форми утврђеној Анексом број 3 тендерске документације. 
Изјава не може бити старија од дана објављивања Обавјештења о набавци. 

 
10.2. Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедеће документе којима ће потврдити 

вјеродостојност дате изјаве из тачке 10.1. 
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a) Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда 

којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање 
новца; 
Потребно је да понуђач/кандидат достави увјерење Суда БиХ и суда према сједишту правног лица, 
односно кандидата/понуђача 
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити увјерење које гласи на име 
власника-предузетника. 

б) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, којим се потврђује да није 
под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, односно да није 
у поступку обустављања пословне дјелатности; 

ц) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле 
обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање; 

д) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле 
обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.  

 
10.3. У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном плаћању, по 

основу доприноса за пензионо-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, директне и индиректне 
порезе, дужни су доставити потврду надлежне институције/а да понуђачу предвиђеној динамици измирује 
свој репрограмиране и текуће обавезе. 

 
10.4. Докази које је дужан доставити изабрани понуђач 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 доставитиу року од 5 (три) дана, од дана запримања 
обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не могу 
бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде и морају бити оригинали или 
овјерене копије. 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. За понуђаче који имају сједиште 
изван БиХ не захтјева се посебна надовјера докумената.  
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу личне 
способности и докази се достављају за сваког члана групе.  

 
10.5. 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 (нпр. Доказ о пријевременом раскиду 
ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка 
штете (правоснажна пресуда надлежног суда за штет укоју је претрпи оуговорни орган), или других сличних 
посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у складу са постојећим 
прописима у БоснииХерцеговини).   

 
11. Способност за обављање професионалне дјелатности 
 
11.1 Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају бити регистровани 

за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке.   
11.2 У сврху доказивања професионалне способности из тачке 11.1 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.  
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- за понуђаче из БиХ: Понуђач у сврху доказа о испуњености услова из члана 46. Закона, дужан је 
доставити актуелни извод из судског регистра, не старији од 3 (три) мјесеца или изјаву/потврду 
надлежног органа из које се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет 
ове набавке. 
- За понуђаче чије је сједиште изван БиХ: одговарајући документ који одговара захтјеву из члана 46. 
Закона о набавкама БиХ, а који је издат од надлежног органа, све према важећим прописима земље 
сједишта понуђача/земље у којој је регистрован понуђач. 

 
  Докази који се достављају морају бити оригинали  или овјерене копије. 
 
12.  Техничка и професионална способност 

 
12.1 Што се тиче техничке и професионалне способности у складу са чланом 50. Закона, понуђачи требају 

испунити сљедеће минималне услове:  
 

ц) Понуђач  треба да је произвођач дистрибуираниoг система управљања ХЕ „Бочац“, ДЦС-СКАДА, 
фирма МСТ Торнадо Новосибирск, Русија или друга фирма која има овлаштење од поменутог 
произвођача, за вршење услуге техничке подршке, одржавања и обуке. 
 
г) Изјава кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера управљања заштитом околине и мјере 
енергетске учинковитости које ће привредни субјект примјењивати прилоком пружања услуга.  
 

12.2 Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих доказа: 
 

ц) Изјава понуђача да је произвођач обучен и да има кадрове (или на располагању) за вршење услуга 
техничке подршке, одржавања и обуке ДЦС-а произведеног и уграђеног од стране Модуларни системи 
Торнадо Новосибирск Русија. 
 
ц1) Овлаштење произвођача опреме ДЦС-а Торнадо Новосибирск Русија да може вршити услуге  
техничке подршке, одржавања и обуке на систему ДЦС-а уграђеног у ХЕ „Бочац“. 

 
12.3 Понуђач је дужан доставити у саставу захтјева за учешће оригинале или овјерене копије докумената којим 
доказује техничку и професионалну способност. 

 
13. Група понуђача 

 
13.1   У случају да захтјев за учешће доставља група понуђача, уговорни орган ће оцјену испуњености 

квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на слиједећи начин: 
 група понуђача као цјелина мора испунити услове који су наведени у тачки 12. тендерске 

документације, што значи да група понуђача може кумулативно испуњавати постављене услове и 
доставити документацију којом доказују испуњавање постављених услова; 

 услове који су наведени под тачком 10. и 11. тендерске докуметације 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; 
 

13.2  Група понуђача која жели учествовати 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 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 
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солидарну одговорност између чланова групе понуђача за обавезе које преузима групапонуђача. Уколико 
понуђач не достави дефинисани правни акт са дефинисаним садржајем, уговор ће се додијелити 
сљедећем понуђачу са ранг листе. 

 
13.3 Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не може учествовати и  

самостално са својом понудом у истом тендеру, 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. 

13.4 Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом поступку јавне набавке. 
 

14. Садржај захтјева за учешће 
 
У складу са Фазом бр.1-Предквалификација, односно условима квалификације ове Тендерске документације, 
кандидат је дужан доставити сљедећа документа: 
 

1) Образац за достављање захтјева за учешће – попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу број 1 
тендерске документације;  

2) Спецификација услуга – Анекс број 2 
3) Изјаву овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) о испуњености услова из члана                     

45. Закона о јавним набавкама БиХ – Анекс број 3 тендерске документације; 
4) Изјава о испуњености услова из члана 50. тачака ц), д), е) и г) (Техничка и професионална способност у 

поступку набавке услуга) – Анекс број 4 тендерске документације; 
5) Изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама - Анекс број 5 тендерске документације; 
6) Списак повјерљивих информација - попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу број 6 тендерске 

документације; 
7) Изјава о намјери подуговарања (понуђачи достављају ову изјаву само ако имају намјеру да ангажују 

подуговарача - попуњен у складу са шемом која је датау Анексу број 7 тендерске документације); 
8) Оригинал или овјерена копија докумената у сврху доказивања професионалне способности – тачка 11.2. 

тендерске документације; 
9) За доказивање техничке и професионалне способности понуђачи су дужни доставити у саставу понуде 

оригинале или овјерене копије докумената наведених у тачки 12.2 тендерске документације; 
 
Понуђач који докаже своју квалификованост биће позван за достављање почетних понуда и уз позив ће бити 
достављени документи који се захтијевају за почетну понуду. 
 
15. Начин достављања захтјева 
 
Захтјев, без обзира на начин достављања, мора бити запримљен у Уговорном органу, на адреси наведеној у 
тендерској документацији, до датума и времена наведеног у информацији о преговарачком поступку без објаве 
обавјештења и тендерској документацији. Сви захтјеви запримљени након тог времена су неблаговремени и као 
такви, неотворени ће бити враћени кандидату.  
 
Захтјеви 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: 
 

MX „Електропривреда Републике Српске" - Зависно предузеће 
„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

Адреса уговорног органа: Ул. Светог Саве бр.13, 70260 Мркоњић Град  



  
 

 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Страна 8 од 20 

 
ЗАХТЈЕВ ЗА НАБАВКУ: Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за систем управљања 
 
Број набавке:06-3247/19 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 
На предњој горњој лијевој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:  
Назив и адреса понуђача / групе понуђача 

Захтјев се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова (под чврстим увезом 
минимално се сматра провучен јемственик кроз понуду  и опечећен). Ако је захтјев израђен у два или више 
дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. 
Дијелове захтјева као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани 
кандидат обиљежава називом и наводи у садржају захтјева као дио понуде. 

Странице захтјева се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је захтјев 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. Гаранција као дио понуде се не нумерише. Ако 
садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално нумерисане бројеве, онда се ти дијелови 
понуде не нумеришу додатно. 

Захтјев неће бити одбачен 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 тендерској документацији. 
 
16. Језик и писмо 
 
Захтјев се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном 
писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.  
Документација тражена тендерским документом може бити и на другом језику, али у том случају обавезно се 
прилаже и превод овлаштеног судског тумача за језик са којег је превод извршен. 
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
17. Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева 
 
Захтјев се достављају на начин дефинисан у тачки 15. ове тендерске документације и то: 
 
Уговорни орган: MX „Електропривреда Републике Српске" - Зависно предузеће 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
Адреса: Ул.Светог Саве бр.13, 70260 Мркоњић Град  
Канцеларија:  34 
Датум: 24.10.2019. године  
Вријеме до када се примају захтјеви: 15:00 часова 

 
Захтјев запримљен након истека рока за пријем се враћа неотворен кандидатима. Кандидати који захтјеве 
достављају поштом преузимају ризик уколико захтјев не стигне до крајњег рока утврђеног тендерском 
документацијом. 
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ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
 
18. Подуговарање 
 
18.1 Уговорни орган ће доставити на потпис изабраном понуђачу приједлог уговора, и то након истека рока од 

15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде.  
 

18.2  Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене  понуде и 
Законом о облигационим односима. Уговорни орган ће доставити приједлог уговора понуђачу чија је 
понуда на ранг листи  одмах иза понуде изабраног понуђача, ако изабрани понуђач: 
 пропусти да достави оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. Закона, не старије од 3 

(три) мјесеца од дана достављања понуде, у року који одреди уговорни орган или 
 пропусти да достави документацију која је била услов за потписивање уговора, а коју је  био дужан 

да достави у складу са прописима у БиХ, или 
 у писаној форми одбије додјелу уговора, или 
  пропусти да потпише уговор о набавци у року који одреди уговорни орган, или 
одбије да закључи уговор у складу са условима из тендерске документације и понуде коју је доставио. 
 

18.3   Уговором ће обавезно бити дефинисано да понуђач којем је додијељен уговор нема право да 
запошљава, у сврху извршења уговора о јавној набавци, физичка и правна лица која су учествовала у 
припреми тендерске документације или су била у својству члана или стручног лица које је ангажовала 
комисија за набавке, и то најмање шест мјесеци по закључењу уговора, односно од почетка реализације 
уговора. 

 
18.4  Понуђачи требају у обрасцу за достављање понуде навести да ли намјеравају склапати подуговор са 

трећом страном. Понуђач са најуспјешнијом понудом не смије, без претходне сагласности уговорног 
органа, са трећом страном склапати подуговор ни о једном битном дијелу уговора. Уговорни орган ће 
бити благовремено обавијештен, прије склапања подуговора, о елементима уговора за које се склапа 
подуговор и о идентитету подуговарача. Уговорни орган ће обавијестити понуђача о својој одлуци у року 
од 15 (петнаест) дана од пријема обавјештења о подуговарању и навести објективне разлоге уколико 
одбија одобрити такву одлуку. Уговорни орган може провјерити квалификације подуговарача у складу са 
чланом 44. Закона.  

 
18.5  Понуђач којем је додијељен уговор дужан је да прије реализације подуговора достави уговорном органу 

подуговор који обавезно садржи следеће елементе прописане чланом 73. став (4) Закона, и то: 
 услуге које ће извести подуговарач; 
 предмет, количину, вриједност, мјесто и рок извршења услуга; 
 податке о подуговарачу, и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број трансакционог 

рачуна и назив банке код које се води. 
Горе наведени подаци из подуговора могу бити основ за директно плаћање подуговарачу.  Понуђач којем 
је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора. 
Подуговарач не може истовремено и учествовати у поступку јавне набавке као понуђач или као члан 
групе понуђача. Уговорни орган ће у том случају одбити захтјев за подуговарање са таквим понуђачем. 

 
18.6  Понуђачи који имају намјеру да ангажују подуговарача су дужни да попуне Анекс 7 – изјаву о намјери 

подуговарања и да ова изјава буде саставни дио понуде.Уколико понуђач не попуни  или не достави 
Анекс 7 сматраће се да нема намјеру ангажовати подуговарача. 
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19 Заштита права понуђача 
 

19.1   Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је уговорни орган у току 
поступка јавне набавке извршио повреде Закона и/или подзаконских аката, има  право да уложи жалбу на 
поступак у року који је одређен у члану 101. Закона.  

19.2 Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у најмање три примјерка, у 
писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком, у роковима прописаним чланом 101. 
Закона. 

19.3 Уговорни орган је дужан у року од пет дана од запримања жалбе донијети одговарајућу одлуку по жалби у 
складу са чланом 100. Закона.  

19.4 Ако уговорни орган одбаци жалбу закључком због процесних недостатака (жалба неблаговремена, 
недопуштена или изјављена од неовлаштеног лица) понуђач може изјавити жалбу КРЖ-у у року од 10 дана, 
од дана пријема закључка. 

19.5 Ако уговорни орган усвоји жалбу дјелимично или у цјелости, те своје рјешење или одлуку замјени другим 
рјешењем или одлуком или поништи поступак набавке, понуђач може изјавити жалбу КРЖ-у у року од 5 
(пет) дана, од дана пријема рјешења, посредством уговорног органа. 

19.6 Ако уговорни орган утврди да је жалба неоснована, дужан је у року од 5 (пет) дана, од датума њеног 
запримања прослиједити жалбу КРЖ-у, са својим изјашњењем на наводе жалбе, као и комплетном 
документацијом везано за поступак против којег је изјављена жалба. 
 

20 Повјерљивост документације понуђача 
 

20.1  Након јавног отварања понуда ни једна информација везана за испитивање, појашњење или оцјену  
понуда не смије се откривати ниједном учеснику поступка или  трећој особи прије него што се одлука о 
резултату поступка не саопшти учесницима  поступка. 

 
20.2 Уговорни орган захтијева од понуђача да у понуди наведу које информације се морају сматрати 

повјерљивим, по којој основи се сматрају повјерљивим и колико дуго ће бити повјерљиве.  
 

20.3 Подаци који се ни укојем случају немогу сматрати повјерљивим су: (члан 11.ЗЈН) 
a) Укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 
b) Предмет набавке, односно понуђена услуге, од које зависи поређење са техничком спецификацијом и 

оцјена да ли је понуђач понудио услуге у складу са техничком спецификацијом; 
c) Докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби чл.45-51Закона). 

 
20.4  Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са овом тачком тендерске документације не могу 

прогласити повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда понуђача неће бити 
одбијена. 
 

20.5  Понуђачи ни на који начин не смију неовлаштено присвајати, користити за своје потребе или прослиједити 
трећим лицима податке, рјешења или документацију (информације, планове, цртеже, нацрте, моделе, 
узорке, компјутерске програме и др.) који су им стављени на располагање или до којих су дошли на било 
који начин у поступку јавне набавке. 
 

20.6  Понуђачи који имају повјерљиве информације дужни су  направити списак (попуњен по шеми која се налази 
у Анексу број 8 ове тендерске докуменатције) информација које би се требале сматрати повјерљивим.  
 

20.7  Уколико понуђач не достави  образац или достави непопуњен образац  повјерљивих информација, значи да 
исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена неприхватљивом. 
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20.8  Након пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка јавне набавке, а 

најкасније до истека рока за жалбу, уговорни ће по пријему захтјева понуђача, а најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтјева, омогућити увид у сваку понуду, укључујући документе поднесене у складу са 
чланом 45. став (2) и 68. став (3) ЗЈН, осим информација које је понуђач означио као повјерљиве и које се 
могу сматрати повјерљивим у складу са законом. 

 
21 Уколико се као понуђач јави физичко лице (услови и докази) 

 
У случају да захтјев 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 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 техничке и професионалне 
способности, који се траже у тачки 12. тендерске документације. 
 

22 Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу 
 
Плаћање изабраном понуђачу, односно подуговарачу (ако је предвиђно плаћање подуговарачу) ће се вршити у 
року од 30 дана од дана издавања исправне мјесечне фактуре за извршену услугу, по цијенама које су дате у 
понуди,на жиро - рачун понуђача наведен на фактури,односно жиро - рачун подуговарача наведен у уговору о 
подуговарању. 
  
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 
 

23 Трошак захтјева и преузимање тендерске документације 
 
Трошак припреме захтјева и подношења у цјелини сноси кандидат.  
 
Тендерска документација се може преузети на сљедећи начин: 
 
- у сједишту Уговорног органа, на адреси датој у тачки 15. тендерске документације, након доставе писменог 
захтјева у ком се наводе идентификациони подаци понуђача (назив, адреса, ЈИБ, контакт особа, контакт 
телефон и е-маил адреса), сваким радним даном од 0700 до 1500 часова, почев од дана објављивања скраћеног  
обавјештења на сајту Предузећа до 22.10.2019. године, до 1500 часова, лично, путем редовне поште са 
плаћањем трошкова доставе на терет понуђача или путем е-маил-а. 
 

24 Исправка и/или измјена тендерске документације 
 
Уговорни орган ће о свим измјенама тендерске документације обавјестити све потенцијалне кандидате за које 
зна да су преузели тендерску докумнтацију. 
 
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.   
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У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће обавјестити све 
потенцијалне кандидате који су преузели тендерску документацију, стим да у одговору о појашњењу неће 
наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење.  
 

25 Измјена и/или допуна захтјева и одустајање 
 
До истека рока за пријем захтјева, кандидат може свој захтјев измјенити и/или допунити и то да у посебној 
коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 15. тендерске документације, и то: 

 
ИЗМЈЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ЗАХТЈЕВА ИЛИ ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАХТЈЕВА ЗА НАБАВКУ  
Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања 

 
Број набавке:06-3247/19 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 
 
На предњој горњој лијевој ј страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће: 
Назив и адреса понуђача / групе понуђача 
 
Кандидат може до истека рока за пријем захтјева одустати од свог захтјева, на начин да достави писану изјаву 
да одустаје од захтјева, уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке, и то најкасније до рока за 
пријем захтјева.  
Захтјев се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем. 
 

26 Сукоб интереса 
 

26.1 У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган ће одбити понуду 
уколико је понуђач који је доставио понуду, дао или намјерава дати садашњем или бившем запосленику 
уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки 
поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити 
понуђача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку 
у извјештају о поступку набавке.  

 
Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити 
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.  
Писмена изјава је саставни дио тендерске документације  - Анекс број 5. 

 
 
26.2 У случају да понуда проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу са важећим прописима у 
БиХ (члан 52. Закона), уговорни орган ће поступити у складу са тим прописима, што укључује и образложено 
одбијање такве понуде. С тим у вези, понуда ће бити одбијена ако: 

 руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора уговорног органа 
истовремено обавља управљачке послове у привредном субјекту који доставља понуду, или 

 ако је руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора уговорног органа 
истовремено и власник пословног удјела, дионица односно других права на основу којих учествује у 
управљању, односно у капиталу тог привредног субјекта са више од 20% или 

 ако је понуђач директно или индиректно учествовао у техничким консултацијама у припреми поступка 
јавне набавке, а не може објективно да докаже да његово учешће у  

Назив уговорног органа: 
 

MX „Електропривреда Републике Српске" - Зависно предузеће 
„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

Адреса уговорног органа: Светог Саве 13, 70260 Мркоњић Град  



  
 

 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Страна 13 од 20 

 
 техничким консултацијама не ограничава конкуренцију, те да сви понуђачи имају једнак третман у 

поступку, све у складу са одредбама члана 52. став 5), 6) и 7) Закона или 
 

26.3 У случају да понуда коју уговорни орган прими у току поступка јавне набавке проузрокује или може да 
проузрокује сукоб интереса у складу са важећим прописима о сукобу интереса у Босни и Херцеговини, уговорни 
орган је дужан поступити у складу са прописима у Босни и Херцеговини. 
 
 

27 Поука о правном лијеку 
 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од 10 дана од дана 
преузимања тендерске докумнтације. 
 
 
ПРИЛОЗИ: 
 
Анекс 1 - Образац за достављање  захтјева за учешће 
Анекс 2 - Технички дио тендерске документације 
Анекс 3 - Изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама 
Анекс 4 - Изјава о испуњености услова из члана 50. Закона о јавним набавкама 
Анекс 5 - Образац изјаве из члана 52. Закона   
Анекс 6 - Списак повјерљивих информацијa 
Анекс 7 - Изјава о намјери подуговарања 
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Анекс 1 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА 
 

Број набавке: 06-3247/18 
 

УГОВОРНИ ОРГАН: МХ„Електропривреда РС“Матично предузеће а.д. Требиње   
ЗП“Хидроелектране на Врбасу“а.д. Мркоњић Град 

 
КАНДИДАТ*_____________________________________________________________________________ 
(Уписује се назив кандидата, адреса, ЈИБ и ИД број) 

 
*Уколико захтјев доставља група кандидата, уписују се исти подаци за све чланове групе кандидата, као и када понуду доставља само један 
кандидат, а поред назива кандидата који је представник групе кандидата уписује и се податак да је то представник групе кандидата. Подуговарач 
се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве. 

 
 

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:  

 
 
 
 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 
 

Име и презиме  

Адреса  

Телефон  

Факс  

Е-маил  
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ИЗЈАВА КАНДИДАТА* 

 
*Уколико захтјев доставља група кандидата, онда Изјаву кандидата попуњава представник групе кандидат. 

 
У поступку јавне набавке услуга - Годишња техничка подршка у пост-гарантном периоду за систем управљања, 
достављамо захтјев и изјављујемо слиједеће: 
 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 06-3247/19, овом изјавом прихватамо 
њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 

 
2. Одговарамо захтјевима из тендерске документације за извршење услуга, у складу са условима 

утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или 
ограничења. 

 
3. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се доставити доказе о 

квалификованости, у погледу личне способности, који су тражени тендерском документацијом и у року 
који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди; 
 

 
 
 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:[…………………………]  
 
Потпис овлаштеног лица: […………………………] 
 
Мјесто и датум: [……………………………...….]  
 
Печат предузећа: 
 
Уз Захтјев је достављена слиједећа документација: 

 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Итд. 
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
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Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном 

периоду за систем управљања.

Red 

br.

Назив Услуге/

Название услуги

Јед.мј./

Ед.изм.
Кол./Кол.

Техничка подршка 

извођача читаво 

вријеме трајања 

уговора

Техническая 

поддержка 

Исполнителя во 

время важности 

контракта 

Прилог 2. Техничка спецификација
за услугу техничке подршка, сервисирања и обуке за систем управљања и надзора у ХЕ Бочац

Група набавке

План набавки за 2019 год.

Електро служба - Услуге 

трећих лица

Необходимо обеспечить службу технической поддержки, обслуживания и обучения для системы управления и надзора в Гидро-

станции Бочац, производителя MST Торнадо Новосибирск, Россия, именуемое в дальнейшем исполнитель.

Сервис может выполнять производитель системы управления компания MST Торнадо Новосибирск, Россия или другая фирма, другая 

фирма, которая имеет полномочия от упомянутого производителя, для осуществления услуги технической поддержки, обслуживания и 

обучения. 

Услуги должны длится один год с даты подписания договора.

Подробная техническая спецификация, которая содержит описание отдельных услуг представлен в таблице 1. 

Классификация проблем по срочности, определение необходимости прибытия, условия для вмешательства и штрафов за просрочку в 

таблице 2 (дата выпуска, как коробка 2a).

Спецификация и таблица даны на двух языках по той причине, что производитель системы управления российская компания MST 

Торнадо Новосибирск, Россия. В случае возникновения различий в толковании на эти два языка, авторитетным является текст на 

сербском языке.

табела 1 :  Детаљна техничка спецификација /

таблица 1 : Подробная техническая спецификация

Потребно је обезбиједити услугу техничке подршка, сервисирања и обуке за систем управљања и надзора у Хидроелектрани Бочац, 

произвођача МСТ Торнадо Новосибирск, Русија, у даљем тексту извођач.  

Услугу може да обавља произвођач система управљања фирма МСТ Торнадо Новосибирск, Русија или друга фирма која има овлаштење 

од помунутог произвођача, за вршење услуге техничке подршке, одржавања и обуке. 

Услуга треба да траје једну годину дана од датума потписивања уговора.

Детаљна техничка спецификација која садржи опис појединачних услуга, дата је у табели 1. 

Класификација проблема по хитности, дефинисање потребе доласка, рокови за интервенције и пенали за кашњење дати су у табели 2 

(дата као прилог 2а). 

Спецификација и табела су дати двојезично из разлога што је произвођач система управљања руска фирма МСТ Торнадо Новосибирск, 

Русија. Уколико дође до разлика у тумачењу на ова два језика, мјеродаван је текст на српском језику. /

Опис/Описание

1
година/ 

год
1

Техничка подршка се обезбјеђује преко приступа корисника служби подршке извођача

у цијелом трајању уговора. Приступ и активности треба да се обављају путем

електронске поште, путем директног позива на бројеве и начине који ће се договорити

за овакве случајеве (телефон, скајп, вибер или слично) и путем даљинског приступа ДЦС-

у од стране Извођача (путем Team Viewer). Због различите хитности проблеми су

подијељени у 4 категорије (дате су у табели 2). У табели 2 су дате категорије и

припадајућа времена одзива и пенали.  

Техничка подршка обухвата:

а) активности на отклањању уочених проблема и кварова ДЦС-а

б) консултације људства Наручиоца по свим питањима везаним за експлоатацију,

одржавање и измјене ДЦС-а у  току цијелог рока важења уговора.

Техническая поддержка обеспечивает более доступа пользователей службы поддержки 

подрядчиков в всю продолжительность контракта. Доступ и мероприятия нужно

выполнить по электронной почте, с помощью прямого вызова на номера и способами,

которые будут организованы для такого рода ситуаций (телефон, skype, viber или т. п.) и

с помощью удаленного доступа DCS-в (через Team Viewer). Из-за разной срочности

проблемы делятся на 4 категории (приведены в таблице 2). В таблице 2 приведены

категории и связанные с ним времена отклика и штрафов. 

Техническая поддержка включает в себя:

а) мероприятия по ликвидации обнаруженных неполадок и дефектов DCS-а

б) консультации рабочей силы Заказчика по всем вопросам эксплуатации,

обслуживания и изменения DCS-и в течение всего срока действия договора.
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Red 

br.

Назив Услуге/

Название услуги

Јед.мј./

Ед.изм.
Кол./Кол. Опис/Описание

Периодична анализа 

дијагностике 

неисправности и 

отказа опреме

Периодический 

анализ диагностики 

отказов и 

неисправности 

Исполнитель должен снимать бэкапы  диагностики работы системы на работающем 

оборудовании DCS, приложения верхнего и нижнего уровней, бэкап конфигурационной 

базы, различные лог-файлы и файлы ретроспектив данных в рамках года, удаленним 

доступом, по инструкцијам данним к Заказчику и во время визиова обекту.   Анализ 

диагностики помех и отказов  выполняется  на площадке  Исполнителја.  Отдельно надо 

снять диагностику коммуникации DCS с другим подсиастемам автоматизации, ползуя 

коммуникационную свјазь. Исполнитель будет  установить процедуру анализа и форму 

представления анализа (испытательный протокол, с приложениями графиков, 

статистикой  и табло данных из архива, с  указанием присутствия помех, неисправности, 

сбоя в работе DCS за рассматриваемый период и птедоставлять к Заказчику, вместе с 

рекомендациям что надо делат в смисле предупреждения отказов в электроном виде.  

На основе этого анализа Исполнител будет  сдать диагностику причин и рекомендацию 

по корректировке.  

2

1х у 4 

мј./1х в 

4 мес.

3 

анализе/ 

3 анализа

Извршилац је дужан да снима бекапе дијагностике рада система на радној опреми ДЦС-

а, бакап апликације горњег и доњег нивоа, бекап конфигурационе базе, различитих лог

фајлова и фајлова прегледа података у току годишњег периода, удаљеним приступом ,

путем Наручиоца према датим инструкцијама од стране Извршиоца и у вријеме посјета

објекту представника Извођача. Анализа дијагностике сметњи и отказа вршиће се на

локацији Извршиоца. Посебно, потребно је снимати дијагностику коммуникације DCS с

другим подсиастемима аутоматизације, коришћењем коммуникационих мрежа.

Извршилац ће успоставити процедуру анализе и форму представљања анализе (исптни

протокол, с прилогом графика, статистичких табела и табела података из архиве, са

индикацијом присуства сметњи, неисправности, отказа и рада DCS за разматрани

период и достављати Наручиоцу, заједно са препорукама шта треба урадити у смислу

превенције кварова у електронској форми. На основу те анализе Извршилац ће давати

дијагностику узрока и препоруке за корекцију. 
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br.

Назив Услуге/

Название услуги

Јед.мј./

Ед.изм.
Кол./Кол. Опис/Описание

Један обавезни 

редовни годишњи 

долазак специјалиста  

Извођача на објекат 

Наручиоца

Один обязательный 

обичный годовой 

визит специалистов 

Исполнителя на 

объект Заказчика

Радови који ће се радити за вријеме планираног доласка:

• Преглед комплетног стања ДЦС-а који обухвата најмање: 

     -Анализу рада контролера, И/О модула, рачунара за мрежна повезивања, 

      напајања и мрежне опреме

     -Анализа рада сервера Базе података, апликативних сервера, инженерске и 

      радних станица

     -Анализа рада управљачких алгоритама, анализа измјена које су урађене у току 

      године и корекције које се покажу неопходним

     -Провјера алгоритама управљања и подешавање по потреби

     -Провјера прагова сигнализација и аларма и подешавање по потреби                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     -Све остале анализе које су потребне да се утврди исправност рада ДЦС-а

• Отклањање недостатака који су уочени у раду ДЦС-а у претходном периоду а који 

нису рјешавани путем техничке подршке

• Консултације особља корисника са стручњацима Извршиоца по свим питањима 

везаним за експлоатацију, одржавање и измјене ДЦС-а.

• Остали радови који се уклапају у временски оквир предвиђен за редован долазак 

извођача на објекат

Прилоком редовног годишњег доласка у екипи Извешиоца морају бити специјалисти 

који знањем покривају цијели систем управљања (специјалисти за хардвер, системски 

софтвер, управљачке алгоритме и друго)

Термин доласка је предмет договора Извођача и Наручиоца.

Работы которые будут выполнятся во время очередного визита:                                                                                                                                                                                                                            

• Осмотр полного состояния  ДЦС-а который охвачивает минимум: 

     -Анализ работи  контролеров, И/О модулей, компютеров за сетевие связи, 

     -Питание и сетевое оборудование

     -Анализ работы серверов  Базы данных, сервера приложений, инженерной и 

оперативных рабочих станциях (АРМ)

     -Анализ работы  управляющих алгоритамов, настройка по потребности.

     - Анализ границ сигнализации и алармов и настройка по потребности

     - Анализ  изменений сделаных в данном периоде года и коррекции за которым 

укажется потребность             

     -Все остальные  анализи неопходимые за исправность рабиты ДЦС-а

• Усранение недостатков замечение в работе  ДЦС-а в предидущем периоде, а котоеые 

не решени пользованием технической поддершки 

• Консултации персонала Пользователя с специалистам Исполнителя по всем вопросам 

связаним  с  експлоатации, сервиса и измененний  ДЦС-а.

• Остальные работы которые можно реализировать во планированом очередном 

годовом визите Исполнителя  на объект

Во время очередного годового визита в экипаже Исполнителя нодо быть включени 

специалисты, которые знаниями охватывают весь система управления (специалисти  за 

железо, системный  софтвер, управлябщие алгоритмы и и во-вторых)

Срок прибытия подлежит согласованию Исполнителя и Заказчика.

3

 човјек 

дан/

человек

день

2 до 3 

човјека 5 

дана /

2 до 3 

челов.

5 дней 
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Назив Услуге/

Название услуги

Јед.мј./

Ед.изм.
Кол./Кол. Опис/Описание

Један интрвентни 

долазак извођача на 

објекат корисника по 

позиву од стране 

Наручиоца и потребе.

Один 

непредвиденный 

визит исполнителя к 

объекту Заказчика, по 

заказу Заказчика и 

потребности . 

Кориштење редовног 

годишњег доласка 

као интервентног 

доласка уколико се 

укаже потреба за то.

Использовании 

очередного визита в 

качестве экстремного 

прибытия, если 

возникнет такая 

необходимость.

Хитна испорука 

резервних делова.

Срочная доставка 

запасных частей.

Спецификацију саставио:

____________________________________

Жељко Љубоја, дипл.инж. ел.

6
година/ 

год
1

4
 човјек/

человек

1 до 3/

1 до 3

5
 човјек/

человек

1 до 3/

1 до 3
Если в ходе важања договора использовать этот предусмотренного интервентни 

приход, который входит в цену годового обслуживания, и появляется необходимость 

еще одной интервентним приходом, тогда для этого использовать обычный приход 

(если уже не использовали). Необходимость прибытия, расписания и штрафов 

определены в таблице 2. При вступлении специалисты Исполнителя на объекте Он 

Бочац провести по крайней мере, планируется время для обычный заезд (5 рабочих 

дней) и лечения будет работать на отклањану неисправности. Оставшееся время после 

устранения неисправности он будет работать на обычных работах, предусмотренных 

для обязаны прибытия, в том объеме, сколько осталось времени. Если показать, что для 

ремонт неисправности занимает больше, чем время, отведенное на обычный приход, 

подрядчик будет остаток времени провести за свой счет, т. е.. не будет компенсации за 

больше проведенного времени на работе. Если срабатывает обычный приход, как 

интервентни, то эти года не организовать обязательный обычный приход, потому что 

уже использовали. 

 Овај долазак је необавезан и он се организује само уколико се путем техничке подршке 

(даљински приступ и подршка) не успије отклонити квар ДЦС-а у предвиђеном року.

Потреба доласка, рокови и пенали су дефинисани у тебели 2. Радови трају све док се

проблем не ријеши. Овај долазак се не наплаћује посебно, већ га извођач треба

урачунати у цијену једногодишње сервисне подршке. 

Извођач је дужан о свом трошку урадити ажурирање било које врсте софтвера

инсталираног на ДЦС-у уколико је оно неопходно да се отклони неправилност у раду

ДЦС-а. 

Этот визит нет обязательный и он реализируется только если при помощи технической

поддержки не будет возможно устранить отказ ДЦС-а в предусмотренном сроку.

Необходимость прибытия, расписания и штрафов определены в таблице 2. Работы

длятся, пока проблема не будет решена. Этот визит не оплачивается отделено, а со

стороны Исполнителя надо его подсчитать в полную цену сервиса за год. в рамках цены

технической поддержки ежегодного сервиса.

Исполнитель объязен за счет собственных затрат сделать актуализацию каждого

софтвера инсталированог на ДЦС если это необходимо за устранение неправильности в

работе ДЦС-а.
Уколико се у току важања уговора искористи један предвиђени интервентни долазак, 

који је укључен у цијену годишњег одржавања, а појави се потреба за још једним 

интервентним доласком, тада ће се за то искористити редовни долазак (уколико већ 

није искориштен). Потреба доласка, рокови и пенали су дефинисани у тебели 

2.Приликом доласка стручњаци Извршиоца ће на објекту Хе Бочац провести најмање 

планирано вријеме за редован долазак (5 радних дана) и приоритетно ће радити на 

отклањану квара. Преостало вријеме након отклањања квара радиће се на редовним 

радовима, предвиђеним за обавезни долазак, у оном обиму колико преостане 

времена. Уколико се покаже да је за поправак квара потребно више од времена 

предвиђеног за редовни долазак, извођач ће остатак времена провести о свом трошку, 

тј. неће бити надокнаде за више проведеног времена у раду. Ако се активира редовни 

долазак као интервентни, тада се те године неће организовати обавезни редовни 

долазак, јер је већ искориштен. 

Корисник располаже са релативно великим сетом резервних дијелова. Уколико се

покаже потреба за неким резервним дијеловима којих нема на располагању у

складишту корисника, извођач ће извршити испоруку тих дијелова, у најкраћем

могућем року и они ће бити посебно плаћени. У случају да је неопходна испорука

резервних дијелова од стране извођача, рокови који су прописани за интервенције и

доласке на објекат се могу продужити за вријеме потребно за набавку и испоруку

резервног дијела. 

Пользователь располагает относительно большим набором запасных частей. Если

окажется потребность пользовать некоторые запчасти, которых нет на складе

Заказчика, Исполнитель должен сделать поставку таких запчастей, в кратчайшие сроки

и они будут оплачены отделено от контракта. В случае поставки запчастей от стороны

Исполнителя, сроки предусмотрены в контракте за непредвиденный визит на объекте

будут продлится за время которое надо за поставку запчастей

Страна 4 од 5



Пенали за 

кашњење/ 

Штрафы за 

запаздиваные

Максимално 

вријеме до 

првог 

одговора/ 

Максимально

е время до 

первого 

ответа

Дозвољено 

вријеме за 

поправке путем  

техничке подршке 

(даљински 

приступ и 

подршка)/ 

Позволенное 

время за сервис с 

помощью 

технической 

поддержки 

(удаленный 

доступ и 

поддержка)

Рок за долазак на 

објекат уколико се 

не ријеши  

даљинским 

приступом (од 

тренутка пријаве 

квара)/ Срок за 

приход на объект 

если сервис не 

решен при 

помощи удаленой 

поддержки и 

доступа (с 

момента 

заявления отказа)

Рок за 

поправак 

након 

доласка на 

објекат/ Срок 

за сервис 

после 

прихода на 

объект

Максимално 

вријеме од 

пријаве до 

поправке које је 

релевантно за 

пенале (од 

тренутка пријаве 

квара)/ 

Максимальное 

время с момента 

заявления отказа 

до устранения 

отказа которое 

соответствует 

штрафам

(% од укупне 

вриједности 

уговора, 

ограничено до 

40%/ % от 

тотал цени 

контракта, 

лимитировано 

на 40%)

А

Оба агрегата не могу 

радити због квара на 

ДЦС-у/ Обоим аграгатам 

не можно работать из-за 

отказа ДЦС

8 ч 72 сати/часов 96 сати/ часов 24 сата/ часов 5 дана/дней

5 %  за 1 дан 

кашњења/ за 

один ден 

запаздивания

Б

Један агрегат не може 

радити због квара на 

ДЦС-у/ один агрегат не 

может работат из-за 

отказа ДЦС

8 ч 4 дана/ дня 5 дана/ дней 48 сата/ часов 7 дана/ дней

3 % за 1 дан 

кашњења/ за 

один ден 

запаздивания

21 дан/дней

15 дана/дней

до коначног одговора/ 

до конечного ответа

4 дана/дней

Не захтјева се 

долазак/ не 

требуется визита

Спецификацију саставио:

Жељко Љубоја, дипл.инж. ел.

____________________________________

нема пенала/ нет 

штрафов

нема пенала/ 

нет штрафов

Пенали за кашњење се рачунају само ако се прекорачи максимално вријеме од пријаве до поправке квара (у табели је тај дио осјенчен). 

За остала кашњења се не обрачунавају пенали. Дани кашњења се рачунају тако да чим се уђе у наредни (или први) дан кашњења, он се 

обрачунава.  / Штрафы за задержку рассчитываются только в том случае, если превышено максимальное время с момента заявления 

отказа до устранения отказа (в таблице эта часть затенена). Для других задержек штрафы не учитываются. Дни задержки рассчитываются 

так, что, как только он входит в следующий (или первый) день задержки, он рассчитывается.

нема пенала/ 

нет штрафов

Прилог 2а

Не захтјева се 

долазак/ не 

требуется 

визита

или по договору/ 

либо по договору
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Опис категорије/ 

Описаные категории

Вријеме у календарским данима / Время в календарным дням

(Рачунају се и дани викенда и празника / Подсчитаются и дни викенда и празников)

Табела 2:  Класификација проблема по хитности, дефинисање потребе доласка, рокови за интервенције и пенали за кашњење /

Таблица 2: Классификация проблем по срочности, определение необходимости прибытия, условия для вмешательства и штрафов за 

просрочку

Ц

ДЦС има проблем. ДЦС 

може да обавља све 

виталне функције (оба 

агрегата могу да раде)/ 

В ДЦС есть проблема. 

ДЦС может 

реализировать все 

жизнедеятельныие 

функции (обоим 

агрегатом можно 

работать) 

24 ч 15 дана/дней

није 

ограничено/ 

нет 

ограничения

нема пенала/ нет 

штрафов

Д

Нормалне (неургентне) 

и едукативне 

консултације/ 

нормальные (нет 

ургентные) и 

образовные 

консультации

Страна 5 од 5



  
 

 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Страна 16 од 20 

 
Анекс 3 

 
Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
 
Ја, ниже потписани ____________________________________________ (Име и презиме), са личном картом број: 
__________________издатом од __________________________, у својству представника привредног друштва или 
обрта или сродне дјелатности  
_______________________________________________________________________________________ (Навести положај, 

назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: _____________________, чије средиште се налази у _____________________ (Град/општина), на адреси 
_____________________________________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
___________________________________________________________________  
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке),  
а којег проводи уговорни орган __________________________________________ (Навести тачан назив уговорног 
органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 
___________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: ___________, а у складу са чланом 45. Ставовима (1) и (4) 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Кандидат/понуђач _______________________________________________________________________ у наведеном 
поступку јавне набавке, којег представљам није: 
 

a) 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 укојој је регистрован; 

 ц)   Је испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог 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 наведеном смислу сам упознат са обевезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора  достави 
документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа  и у року којег одреди уговорни урган у 
складу са чланом 72. став (3) тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе , односно употреба неистините 
службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити преставља 
кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се 
доказује лична из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне 
од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице 
понуђача. 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са 
чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве 
задржава право провјере тачности изнесених информација код наведених органа. 

 
Изјаву дао: 

_____________________________ 
М.П.                 Мјесто и датум давања изјаве: 

_____________________________ 
Потпис и печат надлежног органа: 
_____________________________ 
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Анекс 4 
 

Изјава о испуњености услова из члана 50. Тачке: ц), д), е) и г) (Техничка и професионална способност у поступку 
набавке услуга) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 

 
 
Ја, ниже потписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом број: ____________________ издатом од 
____________________, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
________________________________________ (Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне 
дјелатности), ИД број: ____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (Град/општина), на 
адреси ___________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
________________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи 
уговорни орган ________________________________________ (Навести тачан назив уговорног органа), за који је 
објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: ____________________ u „Službenom 
glasniku BiH“ broj: ____________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е:  
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органиима, а за које се не може захтијевати да су запослени код 
кандидата/понуђача;  
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју руководећег особља у посљедње три године;  
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже пружалац услуга за обављање конкретних 
услуга и осигурање квалитета;  
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом животне средине и мјера енергетске 
ефикасности које ће привредни субјект примјењивати приликом обављања услуга. 
  
(Заокружити тачке које су дефинисане као захтјеви у тендерској документацији (једну или више) Навести прецизне податке 
везане за захтјеве из тендерске документације: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или 
пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено 
кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује техничка и професионална 
способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне 
од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правноа лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао:  
____________________  
 
Мјесто и датум давања изјаве:  
____________________  
 
Потпис и печат понуђача: 
__________________________________ 
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Анекс 5 

 
 

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: 
_____________________________ 

М.П.       Мјесто и датум давања изјаве: 
_____________________________ 

Потпис и печат надлежног органа: 
_____________________________ 
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Анекс 6 

 
ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
 
 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви страница с 
тим информацијама у 

понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 

   
 
 

 
 
Напомена: 

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су: (члан 11.ЗЈН) 
a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 
b) предмет набавке, односно понуђена роба, од које зависи поређење са техничком спецификацијом 

и оцјена да ли је понуђач понудио робу у складу са техничком спецификацијом;; 
c) докази о личној ситуацији понуђача ( смислу одредби чл. 45-51 Закона). 

 

М.П. 

Потпис овлашћене особе 

понуђача 
 

___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Страна 20 од 20 

 
 

Анекс 7 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАМЈЕРИ ПОДУГОВАРАЊА 

Изјављујем да имам намјеру да дио уговора подуговарањем пренесем на подуговарача, и то како 
слиједи: 
 

1. __________________________________________________________________________________ 
(унијети назив и сједиште подуговарача) 

(понуђач може, а не мора да наведе податке за ову тачку) 
 

2. ___________________ % (унијети процентулану вриједност подугвора) 
 

3. ___________________ КМ без ПДВ-а (унијети вриједност изражену у КМ без ПДВ-а)  
 
 

М.П. 

Потпис овлашћене особе 

понуђача 
 

___________________ 
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