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06-2563/16 
 
29.08 .2016. 

ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и 
достављање иницијалне понуде за набавку роба – Групе препоручених резервних дијелова за 
нови систем управљања и надзора за ДЦС. 
  

Поштовани, 
 

На  основу члана 22. став (б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 
36. тачка (б) Правиника о јавним набавкама,  Oдлуке о покретању поступка набавке, број: НО-36/15 од 
02.06.2016. године, због исказаних потреба за набавку препоручених резервних дијелова упућујемо 
Вам овај позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку без објаве обавјештења 
за набавку роба – Групе препоручених резервних дијелова за нови систем управљања и надзора за 
ДЦС. 

 
1.1  Документе које требате предати до 14.09.2016. године у 1200  часова су: 

 
а) Инцијална понуда; 
 

  Датум почетка преговора са Вама је 14.09.2016. године у 1200  часова на адреси                                  
ЗП „Хидроелектане на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр.13 у сали број: 30. Језик на 
којем ће се дијалог вршити је један од службених језика у Босни и Херцеговини. 

 
АНЕКС 1 – Образац за достављање понуде 
АНЕКС 2 – Образац за цијену - Спецификација роба  
АНЕКС3 – 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 

 

LLC „Modular Systems Tornado“ 

630128, Novosibirsk, Inzhenernzya 4a 
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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:  
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                                    Анекс 2 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ  

Број набавке:  
 
Назив набавке:   
 
Назив понуђача_______________________________________________________________ 
 
Понуда бр._________________________ 
 
 

Редни 
број Опис услуге Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у 
КМ по 

ставки без 
ПДВ-а 

Укупна 
цијена  у КМ 
по ставки без 

ПДВ-а 

1.  Базни дио редундантног 
контролера: Сервер за 
аутоматизацију, редундантни, 
Hot/Swap. AS-R-HS-2xARK-
3360F-D5A1E/5LAN/WinXP 
Emb/Isagraf 

ком. 1 

  

2.  Модул аналогних улаза 16 
канала са блоком адаптације 
сигнала MIRage/NA 

ком. 1 
  

3.  Модул аналогних излаза, 4 
канала, MIRage/NAО ком. 1   

4.  Модул дигиталних излаза,     
24 канала, 24/220 VDC, VAC 
MIRage/NDО 

ком. 1 
  

5.  Модул дигиталних улаза,     
24 канала 220  VDC/220 VAC 
MIRage/NDI 

ком. 1 
  

6.  Модул дигиталних улаза,     
20 канала, 24 VDC, MIRage/NDI-C ком. 1   

7.  Резервни комуникацони блок  
Мрежни мултиплексер Ethernet 
са 24 канала, дублиран, 
Hot/Swap, 2xMES/1024 

ком. 1 
  

8.  Инжињерска станица са 
системским софтвером (АЕМ 
инжењера ДЦС) с системним 
софтвером 

ком. 1  

 

9.  Оперативна станица са 
системским софтвером (АЕМ 
опратора технолога ДЦС) с 
системним софтвером 

ком. 1 

  

10.  Резервни УПС горњег нивоа 
ДЦС састоји се од: 1 Кпл 1   

 Инвертор ФОРПОСТ 
DC/AC/48 (60) 220B-3000BA     

 Уређај за контролу и управљње 
са могућношћу управљања по 
Ethernet   мрежи УКУ-207 
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11. Сервер базе података са 
лиценцама ком. 1   

12. Монитор 24″ ком. 1   
Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  

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

 

М.П. 

                                                                            Потпис  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. 
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