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I

ОПШТИ ПОДАЦИ

1. ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ
Назив уговорног органа: ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ „РАД“ А.Д. ТЕСЛИЋ
Адреса: Краља Петра I бб, 74270 Теслић
Идентификациони број (ЈИБ): 4401298390000
Телефон: 053/431-499
Факс: 053/431-795
Е: маил: info.rad.teslic@gmail.com
2. КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
Контакт особа за предметну набавку: Андреа Марковић, тел: 053/431-499.
За техничка питања: Лука Ристић, тел: 065/522-998.
Понуђачи се упозоравају да све информације у вези са поступком јавне набавке (увид и преузимање
тендерске документације, захтјев за појашњење и друге информације) могу да добију искључиво од напред
наведених контакт особа, у противном други начин коресподенције уговорни орган не сматра валидним.
Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) уговорног органа и понуђача треба да
се води и у писаној форми, на начин да се иста доставља поштом или лично на адресу назначену у тендерској
документацији, као и маилом или факсом, изузев комуникације која се врши кроз систем „Е-набавке“ како је то
дефинисано Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласних БиХ“, број 39/14).
3. СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИСКЉУЧЕНИХ ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗБОГ СУКОБА
ИНТЕРЕСА
У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ, не постоје привредни субјекти који су искључени из
поступка јавне набавке због сукоба интереса.
4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Одлука о покретању поступка јавне набавке нове комбиноване радне машине према потребама предузећа
број: 06-64/2018 од: 12.02.2018. године.
5. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак за достављање понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) је: 150.000,00 КМ.
Врста уговора о јавној набавци: Роба.
Уговор за овај предмет набавке траје од дана потписивања па све до истека гарантног рока.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет овог поступка је набавка нова комбинована радна машина према потребама уговорног органа.
Ознака и назив из ЈРЈН: 43251000-7 Утоваривач са чеоном кашиком и стражњом моториком.

7. КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Предмет набавке је одређен техничком спецификацијом која се налази у прилогу и која је саставни дио ове
тендерске документације.
Техничка спецификација робе:
НОВА КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА
Ред.
Техничке карактеристике
Опис захтјеваних карактеристика
број
Фабрички нова комбинована Комбинована радна машина
1
радна машина
мора бити фабрички нова, не
коришћена. Година производње
2018.
Радна тежина машине са
укљученом следећом
опремом:
-вишенамјенска утоварна
Радна
тежина
машине:
кашика са виљушкама и
мин. 8000 kg
телескопска рука са кашиком
за копање ширине 600 mm и
пун резервоар горива
Шасија и стабилизатор
Шасија
радне
комбиноване
машине мора бити крута са
промјењивим
хидрауличним
стабилизаторима за стабилно
ослањање машине при копању
Мотор
Дизел мотор са директним
убрзавањем,
турбопуњачем,
четири цилиндра и воденим
хлађењем
који
испуњава
минимум EU Stage IV/Tier 4 Final
услове у погледу емисије гасова.
Снага мотора: мин 68 kW при
2200 окр./мин.
Мјењач
Полуаутоматски са минимално 4
брзине напред и 4 брзине назад
Брзина кретања напријед
Максимална брзина кретања
наприје у највећем степену
преноса не испод 40 km/h
Диференцијал
Диференцијал на задњој осовини
са
опцијом
блокаде
и
закључавања
(шперовања)
диференцијала
на
клинској

Јединица
мјере
ком.

Количина
1

подлози
Хидраулични систем

Отворени хидраулични систем
прилагодљив
потребама
са
клипном хидрауличном пумпом
варјабилног
протока
са
максималним
протоком
не
мањим од 165 Lit/min. Радни
притисак: мин.250 бара
Погон и управљање
Погон 4х4 (на сва четири точка).
Управљају само предњи точкови
са серво појачивачем
Укључивање погона
Аутоматско укључивање погона
на све точкове при кочењу
Кочнице
Потпуно затворене, хидраулички
активиране, самоподешавајуће.
Лијева и десна страна кочнице
раздвојиве.
Са
независном
паркинг кочницом
Кабина
Затворена кабина мора бири у
складу са стандардом ROPS/FOPS
и опремљена:
-гријањем и вентилацијом.
Подешавајуће
сједиште
са
наслоном за оператера
Подешавајућа предња и задња
свјетла за рад ноћу
Брисачи стакла напред и назад
Инструмент табла за приказ свих
битних параметара рада машине
Сигнализација
Машинамора бити опремљена
сигнализацијом за учествовање у
саобраћају:
-предња свијетла, задње стоп
свјетло са решеткастом заштитом,
ротационо свјетло, звучни сигнал
при кретању унатраг.
Радни орган – предња утоварна грана
Предња утоварна грана

Предња утоварна грана мора
бити
опремљена
вишенамјенском кашиком на
отварање са виљушкама (за

копање,
утовар,
дозирање,
равнање,
пуњење
уназад,
хватање) запремине мин. 1.0 m³
Амортизација предње
Систем предње утоварне гране
утоварне гране
мора бити опремљен са системом
мирне вожње
Нивелација предње корпе
Аутоматска нивелација предње
утоварне кашике
Висина утовара
Висина
утовара
предње
вишенамјенске кашике: мин.
3000 mm
Подизни капацитети
Носивост
вила
са
вишенамјенском кашиком: мин
1000 kg
Радни орган – ровокопачка рука

Ровокопачка рука

Управљање ровокопачком
руком

Ровокопачка рука мора бити
телескопска, са дијелом који се
извлачи за веће дохвате дубине
копања
Управљање ровокопачком руком
путем
управљачких
ручица
интегрисаних у под кабине

Закључавање ровокопачке
руке

Ровокопачка рука мора имати
сигурноснисистем закључавања
при транспорту

Подизни капацитет

Подизни
капацитет
при
максималном
дохвату
са
извученим
телескопом,
на
болцнима за кашику: мин. 700 kg
Максимална дубина копања са
дубоким
профилом
ископне
кашике: мин. 5.900 mm

Дубина копања

Хидраулична инсталација

Хидрауличне
линије
које
омогућавају
прикључивање
хидрауличног чекића и сврдла

Алати за ископ

-Ископна кашика са зубима и
болцнима 300 mm
-Ископна кашика са зубима и
болцнима 600 mm
-Планирна кашика са болцнима

без зуба 1500 mm
-Механичка
брза
спојка
одговарајућа
понуђеним
кашикама
Литература, надзор, обука и одржавање

Обавеза обуке најмање
једног руковаоца

Обука руковаоца мора бити
укључена у цијену ровокопачаутоваривача

Литература

Упуство
за
руковање
и
одржавање на локалном језику
достављено уз машину

Каталози и брошуре

Потребно је доставити Каталог
производа
на
једном
од
службених језика у БиХ из којег се
јасно виде све понуђене техничке
карактеристике
Радна
машина
мора
бити
опремљена
24
сатним
сателитским праћењем локације
и свих битних параметара рада
машине.
Сви
припадајући
трошкови уградње, одржавања и
оператера система сателитског
праћења, морају бити укључени у
цијену понуде. Телематски систем
надзора машине мора бити такав
да га корисник машине може
користити
на
рачунару
и
паметном телефону.
Ровокопач – Утоваривач мора
имати интегрисану кутију за алат
са сетом алата неопходним за
дневно одржавање
Гарантни рок за РовокопачУтоваривач најмање 365 дана
почевши од дана испоруке

Надзор машине

Алат за одржавање

Гаранција

Понуђена радна машина мора у цјелости задовољити све тражене техничке карактеристике.

Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом материјала дат је у Анексу бр. 2 тендерске
документације.
8. МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБЕ
Мјесто испоруке робе је франко купац ПКД „Рад“ а.д. Теслић, улица Краља Петра I бб, 74270 Теслић.
9. РОК ИСПОРУКЕ РОБЕ
Рок испоруке предмета набавке је онај који понуђачи наведу у понуди, с обзиром да се рок испоруке
бодује као поткритерији приликом оцјене понуда, а не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања
уговора.
III УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
10. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности у складу са чл. 45. став а) до д) Закона о јавним
набавкама БиХ доказати да:
а) У кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала,
корупцију, превару или прање новца у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је
регистрован;
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди
стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности,
у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) је испунио обавезу у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;
д)је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са важећим прописима у
Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.
У сврху доказивања из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и овјерену изјаву од надлежног
органа која је саставни дио тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 30 дана од дана предаје
понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе дужан је доставити овјерену изјаву.
Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан доставити сљедеће доказе у
сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:
а) извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен правоснажном
пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем или није предмет
стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка
ликвидације, односно у поступку је обуставњања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни
и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није регистрован у Босни и
Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се може утврдити да уредно измирује обавезе за
пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних и индиректних
пореза.

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном плаћању, по
основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, директне и индиректне порезе,
дужни су доставити потврду надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје
репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању
обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије доставе понуда, не сматра се да у предвиђеној
динамици извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.
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 доставити у року од 5 дана, од дана запримања обавјештења о
резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три
мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у
моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу личне
способности и докази се достављају за сваког члана групе.
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико може доказати да
је понуђач био крив за озбиљан професинални прекршај у последње три године, али само уколико може
доказати на било који начин, посебно значајан 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 штету коју је претрпио уговорни орган), или других сличних посљедица које су
резултат намјере или немара тог провредног субјекта (доказ у складу са постојећим прописима у Босни и
Херцеговини).
11. ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
Остали услови за квалификацију у смислу доказивања професионалне дјелатности:
а) Способност за обављање професионалне дјелатности (члан 46. Закона о јавним набавкама БиХ),
Понуђачи да би доказали своју регистрацију у одговарајућим професионалним или другим регистрима
земље у којој су регистровани потребно је да доставе:
-

Извод из судског регистра (или овјерена копија од надлежног органа) или други одговарајући
документ којим се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са
предметом набавке (датум издавања докумената не може бити старији од 6 (шест) мјесеци од крајњег
рока за доставу понуда).

Доказ о регистрацији мора да јасно и недвосмислено доказује да је понуђач у вријеме предаје понуде
регистрован за предметну дјелатност.
Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе заједно морају бити регистровани за обављање
дјелатности која је предмет набавке или за дио предмета набавке.
б) Техничка и професионална способност
Што се тиче техничке и професионалне способности понуђачи требају испуњавати следеће минималне
услове:
- Да има минимално три извршена уговора о испоруци робе која је предмет јавне набавке (нова
комбинована радна машина). Вриједност сваког појединачног уговора мора бити иста или већа од
процијењене вриједности предмета набавке ове тендерске документације (150.000,00 КМ без ПДВ-а).
- Доказ од произвођача уколико понуђач није произвођач да је овлаштен за продају и сервисирање робе
која је предмет набавке.

Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу:
- Списак извршених уговора са потврдама од стране уговорних органа (оригинал или овјерена копија у
складу са чланом 48. И 49. ЗЈН БиХ. а које обавезно садрже: назив и сједиште уговорних страна или
привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и
наводе о уредно извршеним уговорима. Потребно је доставити три потврде о реализацији уговора
тражене вриједности (за сваки уговор појединачно) да би услов био испуњен. У случају да се таква
потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране која није уговорни орган, важи изјава
понуђача о уредно извршеним уговорима, уз предочење доказа о учињеним покушајима да се такве
потврде обезбиједе. Списак извршених уговора овјерава понуђач, а потврде морају бити оригинали или
овјерене копије.
- Овлаштење од произвођача уколико понуђач није произвођач да је овлаштен за продају и сервисирање
робе која је предмет набавке.
12. ГРУПА ПОНУЂАЧА
У случају да понуду доставља група понуђача, уговорни орган ће оцјену испуњености квалификационих
услова од стране групе понуђача извршити на следећи начин:
Услове који су наведени под тачком 11. и морају испуњавати сваки члан групе понуђача појединачно, те
сваки од чланова групе понуђача мора доставити документацију којом доказује испуњавање постављених
услова, на начин на који су предвиђени да се достављају докази;
Група понуђача која жели учествовати у овом поступку јавне набавке, дужна је доставити оригинал или
овјерену копију правног акта о удруживању у групи понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке, у року не
дужем од 5 дана од дана пријема одлуке о избору најповољније понуде. Наведени правни акт мора садржавати:
ко су чланови групе понуђача са тачним идентификационим елементима; ко има право иступа, представљања и
овлаштења за потписивање уговора у име групе понуђача као и утврђену солидарну одговорност између чланова
групе понуђача за обавезе које преузима група понуђача. Уколико понуђач не достави дефинисани правни акт са
дефинисаном садржином, уговор ће се додијелити следећем понуђачу са ранг листе.
Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не може учествовати и
самостално са својом понудом у истом тендеру, нити као члан друге групе понуђача, односно поступање
супротно захтјеву уговорног органа ће имати за посљедицу одбијање свих понуда у којима је тај понуђач
учествовао.
Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом поступку јавне набавке.
13. СУКОБ ИНТЕРЕСА
У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган ће одбити
понуду уколико је добављач 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
обавјестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће
направити забиљешки 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.Изјава је прилог тендерској документацији
(АНЕКС 6). Изјава мора бити овјерена код надлежног органа.

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. Стим у вези, понуда ће бити одбијена ако:
Руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора уговорног органа истовремено
обавља управљачке послове у привредном сектору 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 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
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.
IV ПОДАЦИ О ПОНУДИ
14. САДРЖАЈ ПОНУДЕ И НАЧИН ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових понуда. Уговорни орган не
сноси никакве трошкове понуђача у поступку јавне набавке.
Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа морају
бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму.
При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. Понуђач не
смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.
Понуда треба садржавати следеће елементе (члан 58. Закона)
1. Попуњен образац за понуду који је дат у АНЕКСУ 1 тендерске документације, односно који
садржи све елементе дефинисане Анексом 1.
2. Изјава понуђача.
3. Попуњен образац за цијену понуде који је дат у АНЕКСУ 2 тендерске документације.
4. Образац повјерљивих информација, у складу са АНЕКСОМ 3 – уколико их понуђач има.
5. Попуњена и код надлежног органа овјерена Изјава предвиђена тендерском
документацијом у складу са чланом 45. Закона која се налази у АНЕКСУ 4.
6. Изјава о сукобу интереса у складу са чланом 52. Закона - АНЕКС 6.
7. Доказ о испуњавању услова за примјену преференцијалног третмана домаћег.
8. Извод из судског регистра (или овјерена копија од надлежног органа) или други
одговарајући документ којим се доказује њихово право да обављају професионалну
дјелатност, која је у вези са предметом набавке (датум издавања докумената не може
бити старији од 6 (шест) мјесеци од крајњег рока за доставу понуда).
9. Списак извршених уговора са потврдама од стране уговорних органа (оригинал или
овјерена копија у складу са чланом 48. И 49. ЗЈН БиХ.
10. Овлаштење од произвођача уколико понуђач није произвођач да је овлаштен за продају и
сервисирање робе која је предмет набавке.

11. Попуњен, потписан и овјерен нацрт Уговора/Оквирног споразума са основним
елементима а који се налази у АНЕКСУ 7 тендерске документације.
12. Гаранција за озбиљност понуде.
13. Попис документације која је приложена уз понуду.
Сваки понуђач може доставити само једну понуду. Није дозвољено да понуђачи доставе више
модалитета понуде.
15. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуда без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на адреси наведеној
у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској
документацији. Све понуде запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити
враћене понуђачу.
Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног органа, у
затвореној коверти на којој, на предној страни коверте, мора бити наведено:
Назив уговорног органа: ПКД „Рад“ а.д. Теслић
Адреса уговорног органа: Краља Петра I бб, 74270 Теслић
Понуда за набавку: „ Нова комбинована радна машина“.
Ознака „НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће:
Назив и адреса понуђача/ групе понуђача
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, осим гарантних докумената. 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, у складу са чланом 8. Став (6) и (7) Упуства за примјену модела тендерске документације и понуде. Ако
понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти
дијелови понуде не морају додатно нумерисати.
Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити израђена на начин да чини
цјелину, онда се израђује у два или више дијелова. У том сличају свако дио се чврсто увезује на начин да се
онемогући накнадно вађење или уметање листова, а понуђач мора у садржају понуде навести од колико се
дијелова понуда састоји. Када понуда садржи више дијелова, странице или листови се означавају на начин да
сваки слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице или листа којим се
завршава претходни дио.
Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је обезбијеђен
континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, нити се битно удаљава од
карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу о набавци и тендерској документацији.

Гаранција за озбиљност понуде се не смије бушити ради улагања у понуду нити оштећивати на било који
начин. Из претходно наведеног разлога, гаранцију је потребно уложити у ПВЦ кошуљицу ("У" фасцикла,
пластична фолија), на кошуљици назначити број странице/листа понуде, на начин на који се назначава број
странице/листа у цијелој понуди, и исту затворити наљепницом са печатом понуђача или затворити
јемствеником, с тим да се на мјесто везивања јемственика залијепи наљепница са печатом понуђача. Овако
припремљену ПВЦ кошуљицу са уметнутом гаранцијом за озбиљност понуде, увезати у понуду као и остале
листове понуде.
16. ДОПУШТЕНОСТ ДОСТАВЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА
Не.
17. ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Образац за цијену понуде који је дат као Анекс 2. Упуства о начину и припреми модела тендерске
документације, се припрема у складу са захтјевима из тендерске документације и чини саставни дио тендерске
документације.
Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који су
дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач пропусти попунити образац у складу
са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све ставке,
водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не може бити 0.
18. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦИЈЕНЕ ПОНУДЕ
Цијена понуде се пише бројевима и словима, како је то предвиђено у обрасцу за цијену. Цијена понуде је
непромјењива.
У цијену понуде се обавезно наводи цијена понуде без ПДВ-а, понуђени попуст и на крају цијена понуде са
укљученим попустом без ПДВ-а.
Уколико понуђач није ПДВ обвезник, не приказује ПДВ ни у образцу за цијену понуде, на мјесту гдје се
уписује припадајући износ ПДВ-а, упосује 0,00.
Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје вриједност уговора
(цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.
19. ВАЛУТА ПОНУДЕ
Све цијене требају бити наведене у конвертибилним маркама (БАМ).
20. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА
Критерији за додјелу уговора је: Економски најповољнија понуда
Понуђена цијена робе треба укључивати све обавезе и зависне трошкове везане за ту робу (транспортне
трошкове, пореске, царинске и све друге обавезе).
Понуде се оцјењују на основу следећих подкритерија:
а) Цијена понуде 70 %
б) Гарантни рок 20% , мин. 365 дана, ко понуди већи – бодује се

в) Рок испоруке 10%, мах. 15 дана од дана потписивања уговора, ко понуди мањи , бодује се. мин. 1 дан.
Уговор се додјељује понуђачу који је добио укупно највећи број бодова.
У случају истог броја бодова двије или више понуда, предност ће имати понуда која у подкритеријуму
цијена, понуди најнижу цијену.
Бодови се додјељују у складу са следећом формулом:
Б= Ц+ГР+РИ
При чему је:
Б – укупан број бодова
Ц – Број бодова који је добио понуђач за понуђену цијену
ГР – Број бодова који је добио понуђач на основу гарантног рока
РИ – Број бодова који је добио понуђач на основу рока испоруке
а) Цијена понуде
Максималан број бодова (70) ће се додијелити понуђачу који је понудио најнижу цијену без ПДВ-а
(укључујући све трошкове), а Понуђачи који су понудили вишу цијену добијају сразмјерно мањи број бодова у
односу на максималан број бодова по следећој формули:
Ц= Цн/Цп х 70
При чему је:
Ц – број бодова који је понуђач добио за понуђену цијену
Цн – најнижа цијена која је понуђена у поступку набавке
Цп – цијена која је понуђена у понуди која је предмет оцјене
70 – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најнижу цијену
б) Гарантни рок
Минимални гарантни рок је 365 дана од тече од дана обострано потписаног Записника о примопредаји
робе без примједби. Ко понуди дужи гарантни рок бодује се по дану. Максималан број бодова (20) ће се
додијелити понуђачу који је понудио најдужи гарантни рок, а понуђачи који су понудили краћи гарантни рок
добијају сразмјерно мањи број бодова у односу на максимални број бодова по следећој формули:
ГР= ГРп/ГРн х 20
При чему је:
ГР – број бодова који је понуђач добио за понуђени гарантни рок
ГРп – гарантни рок који је понуђен у понуди која је предмет оцјене
ГРн – најдужи гарантни рок који је понуђен у поступку јавне набавке
20 – максималан број бодова који је додијељен понуђачу за најдужи гарантни рок
Напомена: Гарантни рок изразити у данима

в) Рок испоруке
Рок испоруке је максимално 15 дана од дана потписивања уговора. Ко понуди краћи рок испоруке - бодује
се по дану . Максималан број бодова (10) ће се додијелити понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке, а
понуђач који су понудили дужи рок испоруке добијају сразмјерно манји број бодова у односу на максималан
број бодова по следећој формули:
РИ= РИн/РИп х 10
При чему је:
РИ – број бодова који је додијељен понуђачу за рок испоруке
РИн – најкраћи рок испоруке који је понуђен у поступку јавне набавке
РИп – рок испоруке који је понуђен у понуди која је предмет оцјене
10 – максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најкраћи рок испоруке
Напомена: Рок испоруке изразити у данима
21. ЈЕЗИК И ПИСМО ПОНУДЕ
Понуда 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.
Изузетно дио пропратне документације (каталози, брошуре, и сл.) може бити и на другом језику, али у том
случају обавезно прилаже и превод овлаштеног судског тумача за језик са којег је превод извршен.
22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају важити 60 дана од последњег дана за предају понуде.
Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок важења понуде онај који
је наведен у тендерској документацији.
У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској документацији, уговорни
орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. Став (1) Закона.
Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока важења понуде.
Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио захтјев уговорног органа, те се његова
понуда не разматра у даљем току поступка јавне набавке.
У случају да се тражила и гаранција за озбиљност понуде, понуђач који је дао сагласност за продужење
периода важења понуде, дужан је обезбједити и продужење гаранције за озбиљност понуде.
V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
23. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ПРИЈЕМА ПОНУДА
Понуда се доставља на начин дефинисан у тачки 15. Ове тендерске документације и то:
Понуде се требају доставити на слиједећу адресу:
Уговорни орган: ПКД „Рад“ а.д. Теслић
Улица: Краља Петра I бб, 74270 Теслић
Канцеларија број: 5 – протокол
Датум: 09.03.2018. године
Вријеме до када се примају понуде: до 12:00 сати

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима. Понуђачи
који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до краја рока утврђеног тендерском
документацијом.
24. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Уговорни орган: ПКД „Рад“ а.д. Теслић
Улица и број: : Краља Петра I бб, 74270 Теслић
Канцеларија број: 7
Понуде се отварају дана 09.03.2018. године у 12:15 сати.
Понуђач или његови овлаштени представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати
отварању понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим понуђачима
који су у року доставили понуде путем записника са отварања понуда, одмах а најкасније у року од 3 дана.
На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити следеће информације:
- Назив понуђача
- Укупна цијена наведена у понуди
- Попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан
Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије отварања понуда
Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име привредног субјекта-понуђача уколико није
потписник понуде. Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може као и остала заинтересована лица
присуствовати јавном отварању понуда али без права потписа записника или преузимања било којих правних
радњи у име понуђача.
25. НАЦРТ УГОВОРА/НАЦРТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт уговора/оквирног споразума, у који су унијети сви
елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни доставити Нацрт уговора/оквирног споразума у који
су унијели податке из своје понуде, те потписати и печатом овјерити Нацрт уговора.
VI ОСТАЛИ ПОДАЦИ
26. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ
Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу у поступку
јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана од дана истека важења понуде односно у
продуженом року важења понуде, уколико је он продужен на захтјев уговорног органа.
Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим понуђачима у поступку
јавне набавке у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана, од дана доношења одлуке о избору или поништењу
поступка набавке електронским путем, или путем поште.
27. РОК, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ
Плаћање изабраном понуђачу, ће се извршити на следећи начин: 25% од укупне уговорене цијене са ПДВом при испоруци, а остатак у року од 90 дана од дана испоруке и испостављања фактуре.

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
28. ТРОШАК ПОНУДЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.
Уговорни орган објављује тендерску документацију, истовремено са објавом обавјештења о набавци у
систему „Е-набавке“, у складу са чланом 55. Закона и чланом 1. Став (3) тачка б) Упуства о условима и начину
објављивања обавјештења и достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информационом систему „Енабавке“ (Службени гласник БиХ“, број 90/14,53/15). Преузимање тендерске документације врши се на начин да
заинтересовани привредни субјект из члана 2. Став (1) тачка ц) закона који су регистровани у систему „Е-набавке“
без накнаде, преузимају тендерску документацију објавњену у систему „Е-набавке“ . Објавом тендерске
документације у систему „Е-набавке“ онемогућено је достављање исте на друге начине предвиђене чланом 55.
Став (1) тачка а) – ц) Закона. Такође за исту се не захтјева новчана накнада за преузимање. Тендерска
документација може се преузети више пута за исти поступак јавне набавке. Ако корисник система „Е-набавке“
преузме тендерску документацију за исти поступак јавне набавке више пута, рок за жалбу из члана 101. Став (1)
тачка б) Закона, рачуна се од првог преузимања тендерске документације.
29. ИСПРАВКА И/ИЛИ ИЗМЈЕНА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТРАЖЕЊЕ ПОЈАШЊЕЊА
Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуда, из
оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев привредног субјекта за
појашњење, било према налогу Уреда за разматрање жалби, измјенити тендерску документацију. Објавом
тендерске документације у систему „Е-набавке“, постављање захтјева за појашњење тендерске документације и
одговора с појашњењем може се извршити само у форми и на начин како је дефинисано у систему „Е-набавке“.
Измјене и допуне тендерске документације се врше на начин да се објављује нови документ у систему „Енабавке“. Заинтересовани кандидати/понуђачи могу, у систему „Е-набавке“, тражити појашњење тендерске
документације благовремено, а најкасније десет (10) дана прије истека рока за подношење захтјева за учешће
или понуда. Уговорни орган ће одговорити на захтјев за појашњење, благовремено у року од три (3) дана, а
најкасније пет (5) дана прије истека рока за подношење захтјева за учешће или понуде, а одговор с појашњењем
кроз систем „ Е-набавке“ доставити свим кандидатима/понуђачима који су преузели тендерску документацију са
система „ Е-набавке“. Уколико одговор, доводи до измјена тендерске документације и те измјене захтјевају од
кандидата/понуђача да изврше знатне измјене и/или да прилагоде њихове понуде, наручилац је обавезан
продужити рок за подношење захтјева за учешће или понуда, најмање за седам (7) дана. Уговорни орган може
направити измјене и допуне тендерске документације под условом да се оне учине доступним заинтересованим
кандидатима/понуђачима истог дана, а најкасније пет (5) дана прије истека утврђеног рока за пријем захтјева за
учешће или понуда.
30. ПОВЈЕРЉИВОСТ
Повјерљиве информације које су садржане у било којој понуди, које се односе на комерцијалне,
финансијеске или техничке информације или пословне тајне или know how учесника, не смију се ни под којим
условима откривати било ком лицу које није званично укључено у поступак набавке, односно у поступак оцјене
понуда.
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.

Уговорни орган захтјева од добављача да у понуди наведу које информације се морају сматрати
повјерљивим, по којој основи се сматрају повјерљивим и колико дуго ће бити повјерљиве.
Повјерљивим информацијама не могу се сматрати (члан 11. ЗЈН):
- Укупне и поједниначне цијене исказане у понуди;
- Предмет набавке
- Докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби члан 45. – 51. Закона);
Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са овом ТД не могу прогласити повјерљивим,
уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда понуђача неће бити одбијена.
Понуђачи ни на који начин не смију неовлаштено присвајати, користити за своје потребе или
прослеђивати 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.
Понуђачи могу направити списак (попуњен по шеми која се налази у АНЕКСУ 3 ове ТД) информација које
би се требале сматрати повјерљивим.
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.
Након пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу поступка јавне набавке,
а најкасније до истека рока за жалбу, уговорни орган ће по пријему захтјева понуђача, а најкасније у роки 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.
31. ИЗМЈЕНА, ДОПУНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА
До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и то да у посебној
коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 15. Тендерске документације и то:
На предњој страни коверте понуђач је дужан навести слиједеће:
Назив уговорног органа: ПКД „Рад“ а.д. Теслић
Адреса уговорног органа: ул. Краља Петра I бб, 74270 Теслић
Понуда за набавку: „Нова комбинована радна машина “
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће:
Назив и адреса понуђача/групе понуђача
Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да достави писану
изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке и то најкасније до рока за
пријем понуда.
Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем понуда.

32. НЕПРИРОДНО НИСКА ПОНУЂЕНА ЦИЈЕНА
У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, има могућност да
провјери цијене у складу са одредбама Упуства о начину припреме модела тендерске документације и понуда
(„Службени гласник БиХ“, број 90/14), те затражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске
цијен понуде.
По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни орган и о томе
обавјестити понуђача у писменој форми.
У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложење из којег се не може
утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу/пружити услугу/извршити радове по тој цијени, такву
понуду може одбити.
33. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ
Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман домаћег из члана 67.
Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. гласник БиХ бр.39/14), и Одлуке о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег, донесен од стране Вијећа/Савјета министара Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ бр. 83/16).
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за преференцијални фактор:
- 15 % за уговоре који се додјељују у 2015. и 2016. години,
- 10 % за уговоре који се додјељују у 2017. и 2018. години,
- 5 % за уговоре који се додјељују у 2019. години.
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са сједиштем у БиХ и код
којих, у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ,
а у случају уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из
БиХ.
Као доказ о примјени преференцијалног третмана прихватљиви:
- Изјаву да најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају
уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су
резиденти из БиХ.
Потврда или увјерење издато од стране Спољно-трговинске коморе БиХ, или увјерења
издата од ентитетских привредних комора.
Достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије оригинала.
У складу са чланом 1., став (2) Одлуке о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, за
понуђаче из држава потписница Споразума о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној
трговини (ЦЕФТА 2006), изузев Републике Хрватске, Бугарске и Румуније које су у међувремену постале чланице
ЕУ, преференцијални третман домаћег примјењиваће се у складу са одредбама тог споразума.
Сходно томе примјена преференцијалног фактора је искључена у односу на понуде које подносе правна
или физичка лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су регистрована у складу са законима у
државама потписницама ЦЕФТЕ, код којих најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло
из држава потписница ЦЕФТЕ а у случају уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге за
извршење уговора су резиденти из држава потписница ЦЕФТЕ.
Као доказ о примјени преференцијалног третмана прихватљиви су:

-

Изјаву да најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло из држава
потписница ЦЕФТЕ, а у случају уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге
за извршење уговора су резиденти из држава потписница ЦЕФТЕ.
- Потврда или увјерење издато од надлежне Привредне коморе. Потврда се прилаже за
сваку ставку у Обрасцу за цијену понуде, за коју се тврди да јој је поријекло из држава
потписница ЦЕФТЕ.
Достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије оригинала.
Уговорни орган задржава право провјере достављених података и докумената.
Преференцијални третман домаћег , у случају понуде коју подноси група понуђача, ће се примјењивати
на следећи начин:
- Домаћом понудом се сматра понуда коју подноси група понуђача коју чине правна или физичка лица
са сједиштем у БиХ и која су регистрована у складу са законима у БиХ и код којих најмање 50 % укупне
вриједности од понуђених роба имају поријекло из БиХ.
Као доказ да понуда групе понуђача испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег
група понуђача је дужна доставити:
- Изјаву да најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају
уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су
резиденти из БиХ.
- Потврда Спољно-трговинске коморе БиХ или ентитетских привредних комора. Потврда се
прилаже за сваку ставку у Обрасцу за цијену понуде, за које се тврди да јој је поријекло из
БиХ.
-

Домаћом понудом се сматра и понуда коју подноси група понуђача коју чине правна или физичка
лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су регистрована у складу са законима у
државама потписницама ЦЕФТЕ и најмање једно правно или физичко лице са сједиштем у БиХ које је
регистровано у складу са законима БиХ и код којих најмање 50% укупне вриједности од понуђених
роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге
за извршење уговора су резиденти из БиХ.

Као доказ да понуда групе понуђача испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег
група понуђача је дужна да достави:
- Изјаву да најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају
уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су
резиденти из БиХ.
- Потврда Спољно-трговинске коморе БиХ или ентитетских комора да најмање 50% укупне
вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама или
радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ.
-

Примјена преференцијалног фактора је искључена у односу на понуду коју подноси група понуђача
коју чине правна или физичка лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су
регистрована у складу са законима у државама потписницама ЦЕФТЕ или коју поред правних или

физичких лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ чине и правна или физичка лица са
сједиштем у БиХ, која су регистрована у складу са законима у БиХ и код којих најмање 50% укупне
вриједности од понуђених роба имају поријекло из држава потписница ЦЕФТЕ, а у случају уговора о
услугама или радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из ЦЕФТЕ.
Као доказ да понуда групе понуђача испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег
група понуђача је дужна доставити:
- Изјаву да најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло из држава
потписница ЦЕФТЕ, а у случају уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге
за извршење уговора су резиденти држава потписница ЦЕФТЕ. (Изјава се даје на
меморандуму лидера групе понуђача и мора бити овјерена потписмом и печатом лидера
групе понуђача).
- Потврда надлежне Привредне коморе да понуђена роба има поријекло из држава
потписница Цефте, а у случају уговора о услугама или радовима, најмање 50% радне снаге
за извршење уговора су резиденти из ЦЕФТЕ. Потврда се прилаже за сваку ставку у
Обрасцу за цијену понуде, за коју се тврди да јој је поријекло из држава потписница
ЦЕФТЕ.
Документи морају бити оригинали или овјерене копије оригинала.
Уговорни орган задржава право провјере достављених података и докумената.
Понуда коју подноси група понуђача коју чине правна или физичка лица са сједиштем у БиХ и сједиштем у
некој трећој држави (дакле нити је сједиште у БиХ нити је сједиште у држави потписници ЦЕФТЕ) као и
понуда коју подноси група понуђача коју чине правна или физичка лица са сједиштем у државама
потписницама ЦЕФТЕ и сједиштем у некој трећој држави, нема третман домаће понуде нити је примјена
преференцијалног фактора искључена у односу на понуде које подноси оваква група понуђача, без обзира
на поријекло нуђене робе (уговорни орган ће у оваквом случају, у сврху поређења понуда, умањити
цијене домаћих понуда за преференцијални фактор, у односу на понуду овакве групе понуђача).
34. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа у року од 10 (десет) дана од
дана преузимања тендерске документације.
35. ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Понуђачи који учествују у поступку јавне набавке дужни су да уз понуду доставе оригиналну безусловну
банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Износ тражене гаранције за озбиљност понуде је 1,5% процијењене
вриједности набавке, односно 2.250,00 КМ (ријечима: двијехиљадедвијестотинепедесет КМ) или у случају
страног понуђача противвриједност у ЕUR обрачуната по средњем курсу Централне бакне БиХ на дан издавања
гаранције и са роком важности, период важења понуде плус тридесет (30) дана.
Гаранција за озбиљност понуде се не смије бушити ради улагања у понуду нити оштећивати на било који
начин. Из претходно наведених разлога, гаранцију је потребно уложити у ПВЦ кошуљицу (пластична фолија), на
кошуљици назначити број странице/листа понуде, на начин на који се назначава број странице/листа у цијелој
понуди, и исту затворити наљепницом са печатом понуђача или затворити јемствеником, с тим да се на мјесто
везивања јемственика залијепи наљепница са печатом понуђача. Овако припремљену ПВЦ кошуљицу са

уметнутом гаранцијом за озбиљност понуде , увезати у понуду као и остале листове понуде. Гаранција за
озбиљност понуде се доставља у форми датој у Анексу 8 тендерске документације.
Уколико сви горе наведени услови за достављање гаранције не буду испуњени, понуда ће бити одбијена.
Уколико гаранцију за озбиљност понуде доставља група понуђача, гаранцију за озбиљност понуде може
доставити смо један члан групе или сви чланови групе. У овом случају, гаранција се доставља у траженом износу
збирно, без обзира да ли је доставља један члан, више или сви чланови групе понуђача.
Поступање са гаранцијом за озбиљност пнуде врши се у складу са одредбама Правилника о форми
гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“, број: 90/14).
36. ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ
Понуђач који је изабран као најповољнији дужан је да након примопредаје робе и услуга, а прије уплате по
фактури, доставити Уговорном органу банковну гаранцију на износ од 2(два)% укупно уговорене вриједности без
ПДВ-а, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду, са роком важности, понуђени гарантни
период, плус 30 дана.
Гаранција за обезбјеђење у гарантном периоду ће бити номинована у валути Уговора и мора бити
достављена у форми датој у Анексу 9 тендерске документације.
37. АНЕКСИ
Анекс 1 – Образац за понуду
Изјава понуђача
Анекс 2 – Образац за цијену понуде
Анекс 3 – Образац повјерљивих информација
Анекс 4 – Изјава о испитивању услова из члана 45. Закона
Анекс 6- Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона
Анекс 7- Општи Нацрт уговора/Оквирног споразума
Анекс 8 – Гаранција за озбиљност понуде
Анекс 9 – Гаранција за обезбјеђење у гарантном периоду
ДОСТАВЉЕНО:
1. Понуђачу,
2. Служба за јавне набавке и
3. Архива
ДИРЕКТОР
Лука Јотановић, дипл.инж.шум.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Наша понуда садржи документа означена од 1 до ____ и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Итд.

АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Број набавке: 06-64/2018 од 16.02.2018. године
Број обавјештења на Порталу јавних набавки: _________________________
Број понуде: __________________________
Датум: _______________________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа

ПКД „Рад“ а.д. Теслић

Адреса

Краља Петра I бб, 74270 Теслић

Сједиште

Босна и Херцеговина, Република Српска

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
представник групе понуђача)

(овлаштени

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана групе
понуђача (уколико се ради о групи понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ
Адреса за доставу поште
Е-маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на Порталу јавних набавки, број обавјештења о набавци
____________________________ дана ______________, достављамо вам понуду и изјављујемо следеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр: ______________________(број набавке
коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви или
ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба/услуга/радова, у
складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријијима и утврђеним роковима, без
икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ______________________________ КМ или словима
________________________________________________________________________________ КМ.
Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________________ КМ или
словима________________________________________________________________________________КМ.
Цијена наше понуде, са укљученим попустом без ПДВ-а је __________________________________ КМ
или словима __________________________________________________________________________ КМ.
ПДВ 17% на цијену понуде (са обрачунатим попустом) _______________________________КМ или
словима ________________________________________________________________________________ КМ.
Укупна цијена понуде са попустом и обрачунатим ПДВ-ом __________________________ КМ или
словима _______________________________________________________________________________ КМ.
У прилогу се налази наш образац за цијену 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.
4. ПОДУГОВАРАЊЕ
4.1. Имамо намјеру подуговарања приликом извршења уговора
Назив и сједиште подуговарача (није обавезан податак): ________________________________и/или дио
уговора који се намјерава подуговарати (обавезан податак – навести описно или у процентима) :
________________________________________________________________________________________.
4.2. Немамо намјеру подуговарања (Заокружите број испред уколико не намјеравате подуговарати за
понуду коју дајете).

5. Наша понуда важи ____________________________________ дана (бројем и словима а најмање 60 дана)
од последњег дана за предају понуде.
6. Гарантни рок за испоручену робу - нову комбиновану радну машину је _______ дана и тече од дана
обострано потписаног Записника о примопредаји робе без примједби.
7. Рок испоруке је ___________ дана од дана потписивања уговора.
8. Гаранција за озбиљност понуде је достављена у складу са захтјевима из тендерске документације.
9. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке обавезујемо се доставити доказе:
- о испуњавању квалификационих услова за које смо приложили изјаве, у складу са условима прописаним
овом тендерском документацијом.
-гаранцију за обезбјеђење у гарантном периоду.

М.П.

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_________________________________
(име и презиме)
_________________________________
(потпис)
_________________________________
(Мјесто и датум)

АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
НОВА КОМБИНОВАНА РАДНА МАШИНА
Ред.
број
1

Техничке
карактеристике
Фабрички нова
комбинована
радна машина

Радна тежина
машине са
укљученом
следећом
опремом:
-вишенамјенска
утоварна кашика
са виљушкама и
телескопска рука
са кашиком за
копање ширине
600 mm и пун
резервоар горива
Шасија и
стабилизатор

Мотор

Опис захтјеваних
карактеристика
Комбинована радна
машина мора бити
фабрички нова, не
коришћена. Година
производње 2018.

Радна тежина
машине:
мин.
8000 kg

Шасија радне
комбиноване
машине мора бити
крута са
промјењивим
хидрауличним
стабилизаторима за
стабилно ослањање
машине при копању
Дизел мотор са
директним
убрзавањем,
турбопуњачем,
четири цилиндра и
воденим хлађењем
који испуњава
минимум EU Stage

Понуђене
карактеристике

Јединица
мјере

Количина

ком.

1

Једин.циј
ена без
ПДВ-а

Укупна
цијена без
ПДВ-а

Мјењач

Брзина кретања
напријед

Диференцијал

Хидраулични
систем

Погон и
управљање

Укључивање
погона

IV/Tier 4 Final услове
у погледу емисије
гасова. Снага
мотора: мин 68 kW
при 2200 окр./мин.
Полуаутоматски са
минимално 4 брзине
напред и 4 брзине
назад
Максимална брзина
кретања напријед у
највећем степену
преноса не испод 40
km/h
Диференцијал на
задњој осовини са
опцијом блокаде и
закључавања
(шперовања)
диференцијала на
клинској подлози
Отворени
хидраулични систем
прилагодљив
потребама са
клипном
хидрауличном
пумпом варјабилног
протока са
максималним
протоком не мањим
од 165 Lit/min.
Радни притисак:
мин.250 бара
Погон 4х4 (на сва
четири точка).
Управљају само
предњи точкови са
серво појачивачем
Аутоматско
укључивање погона
на све точкове при
кочењу

Кочнице

Потпуно затворене,
хидраулички
активиране,
самоподешавајуће.
Лијева и десна
страна кочнице
раздвојиве. Са
независном паркинг
кочницом
Кабина
Затворена кабина
мора бири у складу
са стандардом
ROPS/FOPS и
опремљена:
-гријањем и
вентилацијом.
Подешавајуће
сједиште са
наслоном за
оператера
Подешавајућа
предња и задња
свјетла за рад ноћу
Брисачи стакла
напред и назад
Инструмент табла за
приказ свих битних
параметара рада
машине
Сигнализација
Машинамора бити
опремљена
сигнализацијом за
учествовање у
саобраћају:
-предња свијетла,
задње стоп свјетло
са решеткастом
заштитом,
ротационо свјетло,
звучни сигнал при
кретању унатраг.
Радни орган – предња утоварна грана

Предња утоварна
грана

Предња утоварна
грана мора бити
опремљена
вишенамјенском
кашиком на
отварање са
виљушкама (за
копање, утовар,
дозирање, равнање,
пуњење уназад,
хватање) запремине
мин. 1.0 m³
Амортизација
Систем предње
предње утоварне утоварне гране мора
гране
бити опремљен са
системом мирне
вожње
Нивелација
Аутоматска
предње корпе
нивелација предње
утоварне кашике
Висина утовара
Висина утовара
предње
вишенамјенске
кашике: мин. 3000
mm
Подизни
Носивост вила са
капацитети
вишенамјенском
кашиком: мин 1000
kg
Радни орган – ровокопачка рука

Ровокопачка рука

Управљање
ровокопачком
руком

Ровокопачка рука
мора бити
телескопска, са
дијелом који се
извлачи за веће
дохвате дубине
копања
Управљање
ровокопачком
руком путем
управљачких ручица

интегрисаних у под
кабине
Закључавање
ровокопачке руке

Ровокопачка рука
мора имати
сигурноснисистем
закључавања при
транспорту
Подизни
Подизни капацитет
капацитет
при максималном
дохвату са
извученим
телескопом, на
болцнима за
кашику: мин. 700 kg
Дубина копања
Максимална дубина
копања са дубоким
профилом ископне
кашике: мин. 5.900
mm
Хидраулична
Хидрауличне линије
инсталација
које омогућавају
прикључивање
хидрауличног
чекића и сврдла
Алати за ископ
-Ископна кашика са
зубима и болцнима
300 mm
-Ископна кашика са
зубима и болцнима
600 mm
-Планирна кашика са
болцнима без зуба
1500 mm
-Механичка брза
спојка одговарајућа
понуђеним
кашикама
Литература, надзор, обука и одржавање

Обавеза обуке
најмање једног
руковаоца
Литература

Каталози и
брошуре

Надзор машине

Алат за
одржавање

Обука руковаоца
мора бити укључена
у цијену ровокопачаутоваривача
Упуство за руковање
и одржавање на
локалном језику
достављено уз
машину
Потребно је
доставити Каталог
производа на
једном од
службених језика у
БиХ из којег се јасно
виде све понуђене
техничке
карактеристике
Радна машина мора
бити опремљена 24
сатним сателитским
праћењем локације
и свих битних
параметара рада
машине. Сви
припадајући
трошкови уградње,
одржавања и
оператера система
сателитског
праћења, морају
бити укључени у
цијену понуде.
Телематски систем
надзора машине
мора бити такав да
га корисник машине
може користити на
рачунару и
паметном телефону.
Ровокопач –
Утоваривач мора
имати интегрисану

кутију за алат са
сетом алата
неопходним за
дневно одржавање
Гаранција
Гарантни рок за
РовокопачУтоваривач најмање
365 дана почевши од
дана испоруке
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ:
ПОПУСТ (%) :
УКУПНА ВРИЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ:
П Д В 17% :
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ:

- Гарантни рок за испоручену робу - нову комбиновану радну машину је _______ дана и тече од дана обострано
потписаног Записника о испоруци робе. (Минимални гарантни рок је 365 дана).
- Рок испоруке је _________________ дана од дана потписивања уговора. (Максималан рок испоруке је 15 дана).

М.П.

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_________________________________
(Име и презиме)
_________________________________
(Потпис)

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За саку понуду мора се навести цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити добављачу.
Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у обрасцу.
3. У случају разлике 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.

АНЕКС 3
ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Назив одбављача: __________________________________________________________________
Понуда број: ______________________________________
Датум: ______________________________________

Информација која је Бројеви страница с Разлози
за Временски период у којем
тим информацијама у повјерљивост тих ће те ингормације бити
повјерљива
понуди
информација
повјерљиве

Потпис и печат добављача
_______________________________________

Напомена:
Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11. Закона.

АНЕКС 4
Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачка а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“, Број: 39/14)
Ја нижепотписани ____________________________________________________ (Име и презиме), са личном
картом број: ________________________ издатом од ____________________, у својству представника привредног
друштва или обрта или сродне дјелатности _____________________________________________ (Навести
положај, назив привредног друштва) ИД број: __________________________, чије сједиште се налази у
______________________ (Град/општина), на адреси _______________________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке нова комбинована радна машина а којег проводи уговорни орган
Предузеће коминалних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић за који је објављено обавјештење о јавној набавци
број:_________________________, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач ________________________________________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег
представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог
криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим прописима у БиХ или земљи у којој је
регистрован;
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предметом поступка ликвидације.
в) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и здравственог
осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;
г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних порез у складу с важећим
прописима у Бих или земљи у којој је регистрован.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана
45. став (2) тачке а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган 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
представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у
документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај
за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ
до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке 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 надлежних органа.
Напомена: Изјава мора бити овјерена од надлежног органа.
Изјаву дао:
_________________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
_________________________________
Потпис и печат надлежног органа:
М.П.
_________________________________

АНЕКС 6
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52.СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ“, БРОЈ: 39/14)
Ја нижепотписани ____________________________________________________ (Име и презиме), са личном
картом број: ________________________ издатом од ____________________, у својству представника привредног
друштва ________________________________________________ (Навести положај, назив привредног друштва)
ИД број: __________________________, чије сједиште се налази у __________________________ (Град/општина),
на адреси ________________________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке
нова комбинована радна машина а којег проводи уговорни орган Предузеће Коминалних Дјелатности „Рад“ а.д.
Теслић за који је објављено обавјештење о јавној набавци број: ______________________, а у складу са чланом
52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавен 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 при 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 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 одговорности предвиђене за кривично дјело давања мита и друга
кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и
Херцеговине.
Напомена: Изјава мора бити овјерена од надлежног органа.

Изјаву дао:
_________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
_________________________
Потпис и печат надлежног органа:
_________________________

М.П.

НАЦРТ УГОВОРА
АНЕКС 7
Дана /датум закључења уговора/год. у Теслићу Предузеће комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић, ул.
Краља Петра I бб, кога заступа директор Лука Јотановић (у даљем тексту Наручилац) и
________________________________________ кога заступа директор _____________________________(у даљем
тексту Добављач), закључили су
УГОВОР
о набавци робе
понуда бр._________Отворени поступак за достављање понуда бр. 06-64/2018
Члан 1.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи робу – нову комбиновану радну машину, према
потребама Наручиоца које су детаљно описане у техничкој спецификацији, по цијени, квалитету и у свему како је
то дефинисано у понуди Добављача број: __________ од ___________ године која чини саставни дио овог
уговора.
Члан 2.
Укупна цијена робе – нове комбиноване радне машине по приложеној понуди износи ________________без
обрачунатог ПДВ-а.
Члан 3.
Рок за испоруку предметне робе – нове комбиноване радне машине је у року од ______ дана од дана закључења
уговора.
Члан 4.
Мјесто испоруке робе - је у сједишту Наручиоца, Теслић, ул. Краља Петра I бб (FCO купац).
Члан 5.
Гарантни период за испоручену робу - нову комбиновану радну машину је _______ дана и тече од дана
обострано потписаног Записника о примопредаји робе без примједби. Дан пријема робе је дан када је сачињен
Записник о квалитативном и квантитативном пријему робе без примједби. Добављач одговара наручиоцу за све
недостатке везано за испоручену робу, а који се могу јавити или настати током гарантног периода под условом да
се иста користи и одржава у складу са препорукама Добављача. Наручилац је дужан да одмах писменим путем
обавијести Добављача о било којем захтјеву по основу ове гаранције. Добављач је дужан да изврши поправку
или замјену робе која је предмет рекламације новом, о свом трошку и то одмах по пријему обавјештења о
недостацима или оштећењу, а најкасније у року од 48 сати од извршеног увида од стране Добављача. Ако
Добављач по достављеном обавјештењу не отклони недостатке у задатом року, Наручилац има право да сам
отклони недостатке или да ангажује треће лице које ће тај недостатак отклонити о трошку Добављача и без штете
по било које право које Наручилац на основу Уговора може да потражује од Добављача. Гарантни период се
продужава за период током којег се предметна роба није могла користити због поправке грешке или оштећења,
односно гарантни период почиње тећи изнова у случају замјене робе новом робом.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да преузету робу – нову комбиновану радну машину плати 25% од укупне уговорене
цијене са ПДВ-ом при испоруци, а остатак у року од 90 дана од дана испоруке и испостављања фактуре.
Члан 7.
У случају евентуалног спора по овом Уговору надлежан је Окружни привредни суд у Добоју.
Члан 8.
На све односе и институте који нису наведени у Уговору, а појаве се приликом реализације, примјењиваће се
одредбе Закона о облигационим односима и остали позитивни прописи.

Члан 9.
Уговор је рађен у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР
____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ИД ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
Лука Ристић, дипл.инж.
ДИРЕКТОР
Лука Јотановић, дипл.инж.шум.
Број: 06-64/2018
Датум: /датум закључења уговора/године

АНЕКС 8
(Назив и Лого Банке)
(Адреса)
(Датум)
За Уговорни орган: ПКД „Рад“ а.д. Теслић
ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ БРОЈ _______________
Информисани смо да наш клијент, [име и адреса понуђача], од сада па надаље означен као Понуђач, учествује у
отвореном поступку јавне набавке 06-64/2018 набавка Нове комбиноване радне машине чија је процијењена
вриједност 150.000,00 КМ.
За учествовање у овом поступку понуђач је дужан доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од 1,5%
процијењене вриједности уговора, што износи 2.250,00 КМ (двијехиљадедвијестотинепедесет КМ).
У складу са напријед наведеним, ______________ [име и адреса банке], се обавезује неопозиво и безусловно
платити на назначени банковни рачун, износ од __________ КМ (ријечима:) ___________________
[назначити бројкама и ријечима износ и валуту гаранције], у року од три (3) радна дана по пријему Вашег писаног
захтјева, а који садржи Вашу изјаву да је Понуђач учинио једно од сљедећег:
1. повукао своју понуду прије истека рока важења понуда утврђеног у тендерској документацији и Обрасцу
Понуде, или
2. ако Понуђач, који је обавијештен да је његова понуда прихваћена као најповољнија, а у периоду рока важења
понуде:
а) одбије потписати уговор,или пропусти потписати уговор у утврђеном року,
б) не достави или достави неодговарајућу гаранцију за обезбјеђење у гарантном периоду,
ц) достави неистините изјаве везане за квалификацију кандидата/понуђача.
Ваш захтјев за кориштење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако је послан нама у потпуности
и исправно кодиран телефаксом/телеграфом од Ваше банке потврђујући да је Ваш оригинални захтјев послан и
поштом и да вас исти правно обавезује. Ваш захтјев ће бити размотрен и адресиран након запримања Вашег
писаног
захтјева
за
исплату,
посланог
телефаксом
или
телеграфом
на
адресу:
_________________________________.
Ова гаранција ступа на снагу дана _________ у ________ сати [назначити датум и вријеме рока за предају
понуда].
Наша одговорност према овој гаранцији истиче дана _________ у ____ сати. [назначити датум и вријеме, у складу
са Обавјештењем о јавној набави и тендерском документацијом, с тим што то раздобље не може бити краће од
30 дана].
Послије истека назначеног рока, гаранција по аутоматизму постаје неважећа. Гаранција би требала бити враћена
као беспредметна. Без обзира да ли ће нам гаранција бити враћена, или не, након истека поменутог рока
сматрамо се ослобођеним сваке обавезе по гаранцији.
Ова гаранција је ваша лично и не може се преносити.
Потпис и печат
(БАНКА)

АНЕКС 9
ФОРМА ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ
(Назив и Лого Банке)
(Адреса)
(Датум)
За Уговорни орган: ПКД „Рад“ а.д. Теслић
ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ БРОЈ _______________
Информисани смо да је наш клијент, __________________ (име и адреса најуспјешнијег понуђача), од сад па
надаље означен као Добављач, Вашом Одлуком о избору најповољнијег понуђача, број:________од __________
[назначити број и датум одлуке]одабран да потпише, а потом и реализује уговор о јавној набавци: (навести
број и назив уговора),чија је вриједност_______________КМ/ЕУР. Такођер смо информисани да је Добављач
преузео обавезу достављања Гаранције за обезбјеђење у гарантном периоду у износу од 2% вриједности уговора
без ПДВ-а, што износи _________КМ/ЕУР, словима:_____________ (назначити у бројкама и словима вриједност
и валуту гаранције), да би се осигурало поштивање уговорених обавеза које се односе на гарантни период.
У складу са напријед наведеним, ______________ (име и адреса банке), се обавезује неопозиво и безусловно
платити на назначени банковни рачун било коју суму коју захтијевате, с тим што укупни износ не може прећи
___________(назначити у бројкама и словима вриједност и валуту гаранције) у року од три радна дана по
пријему Вашег писаног захтјева, а који садржи Вашу изјаву да понуђач/добављач не испуњава своје обавезе
из уговора, или их неуредно испуњава.
Ваш захтјев за кориштење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако је послан у потпуности и исправно
кодиран телефаксом/телеграфом од Ваше банке потврђујући да је Ваш оригинални захтјев послан и поштом и да
вас исти правно обавезује. Ваш захтјев ће бити размотрен и адресиран након запримања Вашег писаног
захтјева
за
исплату,
посланог
телефаксом
или
телеграфом
на
адресу:
___________________________________________.
Ова гаранција ступа на снагу ________________ (навести датум издавања гаранције).
Наша одговорност према овој гаранцији истиче дана_________ (назначити датум и вријеме гаранције сходно
условима из нацрта уговора).
Послије истека назначеног рока, гаранција по аутоматизму постаје неважећа. Гаранција би требала бити враћена
као беспредметна. Без обзира да ли ће нам гаранција бити враћена, или не, након истека поменутог рока
сматрамо се ослобођеним сваке обавезе по гаранцији.
Ова гаранција је ваша лично и не може се преносити.
Потпис и печат
(БАНКА)

