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06-1872-8/15 
 
14.07.2015. 

ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање 
иницијалне понуде за набавку услуга – Увезивања разних подсистема на нови ДЦС (Лот-4 Услуге 
увезивања дренажних пумпи са новим ДЦС). 
  

Поштовани, 
 

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу 
одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-251/15 од 01.06.2015. године,  упућујемо Вам овај позив за 
достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку услуга – Увезивања разних подсистема 
на нови ДЦС (Лот-4 Услуге увезивања дренажних пумпи са новим ДЦС). 

 
 

1.1 Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса. 
 
1.2  Документе које требате предати до 20.07.2015. године у 1300  часова су: 
 
а) Изјаву овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе случајеви 
дефинисани чланом 45. став 2 тачка д) Закона о јавним набавкама. 
 
Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедеће документе којима ће потврдити 
вјеродостојност дате изјаве из тачке 1.2 a): 
 

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

 
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. 

 
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 
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изјаву. Доказе о испуњавању услова је дужан доставитиу року од 3 (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.  

 
б) Право понуђача на обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом  
набавке, у складу са чланом 46. Закона  
 
У сврху доказивања професионалне способности из тачке 1.2.б) 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. 
Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. 

 
ц) Увјерење о регистрацији пореза на додатну вриједност или ЈИБ; 
д) Инцијална понуда; 
е) Посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим   радњама чији је циљ                                       
корупција у јавној набавци. 

 
 

  Датум почетка преговора са Вама је 20.07.2015. године у 1300  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. 
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Анекс 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ  Лот-4 

Број набавке:  

Назив набавке:  

Назив понуђача_________________________________________________________________________ 

Понуда бр._________________________ 

 

Редни 
број Опис услуга Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 
по ставки без 

ПДВ-а 

Укупна цијена  
у КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1.  Услуге увезивања дренажних 
пумпи са новим ДЦС ком. 1 

  

2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

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

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

  
 

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. 
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Анекс 2 

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: 

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу 
са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 
 

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

 
Изјаву дао: 

_____________________________ 
М.П.   Мјесто и датум давања изјаве: 

_____________________________ 
Потпис и печат надлежног 

органа: 
_____________________________ 
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Анекс 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: 
_____________________________ 

М.П.       Мјесто и датум давања изјаве: 
_____________________________ 

Потпис и печат надлежног 
органа: 

_____________________________ 
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