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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: Сања Алексић, тел: 053/431-499,
За техничка питања: Дражен Ћелић, тел: 065/709-076.
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
Набавка моторног горива према плану набавки за 2018. годину и Одлуци бр. 06-499/2018 од
07.12.2018.године. Обавјештење о набавци и тендерска документација истовремено су објављени у
информационом систему „ Е-набавке“, дана 07.12.2018. године.
5. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев за достављање понуда
Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) по лотовима је:
Лот 1: Еуро дизел 4, ЈРЈН: 09134220-5 је 25.740,00 КМ (без ПДВ-а)
Лот 2: Еуро дизел 5, ЈРЈН: 09134220-5 је 18.000,00 КМ (без ПДВ-а)
Лот 3: Безоловни бензин, ЈРЈН: 09132100-4 је 3.940,00КМ (без ПДВ-а)
Врста уговора о јавној набавци: Роба.
Период реализације уговора је одмах након потписивања па до коначне реализације уговорених количина
с тим да не може почети прије 10.01.2019. године.
Предвиђено је провођење е-аукције за овај поступак јавне набавке.
Није предвиђено закључивање оквирног споразума.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет овог поступка је набавка моторног горива на основу потреба уговорног органа и према плану јавних
набавки за 2018.годину.
Ознака и назив из ЈРЈН: 09000000-3 нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије.
7. КОЛИЧИНА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Количина предмета набавке је одређена техничком спецификацијом која се налази у прилогу и која је
саставни дио ове тендерске документације.
Техничка спецификација робе:
Лот 1: Еуро дизел 4
Ред. Опис и назив премета набавке
број
1.

Еуро дизел 4 гориво

број

лит

13.000

Јединица

Количина

мјере
Еуро дизел 5 гориво

Лот 3: Безоловни бензин 95
Ред. Опис и назив премета набавке
број
1.

Количина

мјере

Лот 2: Еуро дизел 5
Ред. Опис и назив премета набавке

1.

Јединица

лит

9.000

Јединица

Количина

мјере
Безоливни бензин 95

лит

2.000

Реализација уговора вршит ће се у складу са потребама и захтјевима уговорног органа, путем појединачних
набавки-испорука унутар уговора, без права и овлаштења Добављача да диктира или условљава обим и вријеме
извршења уговора.
Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом робе дат је у Анексу бр. 2 тендерске
документације за сваки лот посебно.
8. НАЧИН ПРОВОЂЕЊА Е-АУКЦИЈЕ
Е-аукција ће се провести у складу са Правилником о условима и начину кориштења Е-аукције („Службени
гласник БиХ“, број 66/16).

Право учешћа на Е-аукцији имају само они понуђачи чије понуде буду оцјењене као потпуне и
прихватљиве. Понуђачи који не доставе потпуну и прихватљиву понуду неће моћи учествовати на Е-аукцији.
Критерији за такмичење понуђача приликом Е-аукције је најнижа цијена.
У случају подјеле поступка набавке на лотове, е-аукција се заказује за сваки лот посебно и не може се
заказати почетак за више од две аукције у истом сату.
Након отварања и оцјене понуда, уносом свих прихватљивих понуда у систем Е-Набавке, понуђачима који
су доставили потпуне и прихватљиве понуде ће од стране Агенције за јавне набавке електронским путем бити
упућено обавјештење о датуму одржавања и трајању Е-аукције, путем система Е-Набавке.
Одабир најповољније понуде ће се вршити након окончања поступка Е-аукције према постигнутим
цијенама.
Уговорни орган не сноси било какву одговорност за евентуалне проблеме понуђача у поступку Е-набавки.
Сви понуђачи који доставе потпуне и прихватљиве понуде и стекну услове за учешће на Е-аукцији, а утврде
да постоје неке нејасноће или евентуални проблеми прије или приликом самог провођења Е-аукције, дужни су
се обратити Агенцији за јавне набавке.
9. МЈЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ РОБЕ
Мјесто испоруке робе је сукцесивно на бензинским пумпама у Теслићу.
Понуђач са којим Уговорни орган закључи уговор ће сукцесивно испоручивати моторно гориво, на основу
пописа службених возила и/или списка овлаштених особа (радника), који ће бити достављен изабраном
понуђачу.
10. РОК ИСПОРУКЕ РОБЕ
Рок испоруке робе је сукцесивно током уговорног периода и врши се према потребама и динамици
уговорног органа, а започети најраније након потписивања уговора с тим да не може почети пре 10.01.2019.
године.
Реализација уговора је до количинске реализације уговорених количина на који је закључен уговор.
III УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
11. 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 потрврду 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 озвиљан 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 привредног субјекта (доказ у складу са постојећим прописима у Босни и
Херцеговини).
12. 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:
- Актуелни 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.

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
Понуђач је дужан у сврху доказивања техничке и професионалне способности испунити следеће услове:
А) Доказ о посједовању пумпне станице у Теслићу;
Б) Доказ о квалитету робе
У сврху доказивања горе наведених услова потребно је доставити следеће документе:
1. Посједовни лист, земљишно-књизни изводак, уговор о закупу или други документ или исправа којом се
доказује посјед пумпне станице у Теслићу.
2. Исправу (изату од стране сертификоване институције за контролу квалитета) којом се доказује да роба
која је предмет понуде одговара стандардима БАС-а (бас ен 590; бас ен 228)
13. 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.
14. 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, ко 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
15. 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 испуњењу услова за примјену преференцијалног третмана домаћег.
8. Актуелни 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.
9. Посједовни лист, земљишно-књизни изводак, уговор о закупу или други документ или
исправа којом се доказује посјед пумпне станице у Теслићу.
10. Исправу (изату од стране сертификоване институције за контролу квалитета) којом се
доказује да роба која је предмет понуде одговара стандардима БАС-а (бас ен 590; бас ен
228)

11. Попуњен, потписан и овјерен нацрт оквирног споразума са основним елементима а који
се налази у АНЕКСУ 7 тендерске документације.
12. Попис документације која је приложена уз понуду.
Сваки понуђач може доставити само једну понуду. Није дозвољено да понуђачи доставе више
модалитета понуде.
16. 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 предњој 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: „Моторног горива“.
Лот: (навести број лота и назив за који се понуда доставља)
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 обезбјеђен 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.

Начин достављања докумената који су заједнички (уколико је подјела на лотове)
Уколико је набавка подијељена на више лотова, понуђач који доставља понуду за више лотова има право
да изјаве о испуњавању услова за квалификацију и доказ о регистрацији достави у једној понуди, првој по
редном броју лота на који се пријављује.
Уколико се за лотове на које се пријављује понуиђач захтјевају различити услови у вези са економском и
финансијском способношћу, односно професионалном техничком способношћу, онда у понуди која је прва по
редном броју лота на који се пријављује доставља оригинал изјаву у погледу испуњавања услова из члана 45.
Закона и доказ о регистрацији, са припадајућим изјавама за тај лот, док у понудама за остале лотове на које се
пријављује доставља обичне копије изјаве за члан 45. Закона и доказа о регистрацији са припадајућим изјавама
за те лотове на које се пријављује.
Понуде за све лотове на које се пријављује доставља у посебним ковертама на којима мора бити
назначено на који лот се понуда односи.
17. ДОПУШТЕНОСТ ДОСТАВЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА
Не.
18. 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.
19. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦИЈЕНЕ ПОНУДЕ
Цијена понуде се пише бројевима и словима, како је то предвиђено у обрасцу за цијену.
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, уписује 0,00.
Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје вриједност уговора
(цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.
20. ВАЛУТА ПОНУДЕ
Све цијене требају бити наведене у конвертибилним маркама (БАМ).
21. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА
Критерији за додјелу уговора је: Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички задовољавајуће понуде
након окончања поступка Е-аукције а према постигнутим цијенама. Укупна цијена је цијена понуде без ПДВ-а у

коју су укључени сви зависни трошкови набавке (нпр. испорука на складишту уговорног органа, шпедитерске
услуге уколико их понуђач има, трошкови транспорта и сл.) Посебно се исказује ПДВ. У случају да позитивни
прописи захтјевају за стране понуђаче постављање ПДВ заступника, понуђач је дужан у понуди навести ПДВ
заступника у Обрасцу за цијену понуде.
Код Е-аукције свако снижавање цијене понуде у случају најниже цијене, као критерији за додјелу уговора,
је могуће у распону од 0,1 % до 10 % најниже почетне цијене свих понуда.
Свако снижавање цијене понуде код Е-аукције у случају економски најповолјније понуде, као критерији за
додјелу уговора је могуће у распону од 0,1% до 10 % понуђене цијене.
Када се укупна цијена односи на техничку спецификацију која се састоји од више позиција тада се свака
позиција умањује за исти проценат колико износи коначно процентуално умањење укупне цијене постигнуте
након е-аукције, те се на тако умањене цијене нуди закључење уговора најповољнијем понуђачу у складу са
чланом 72. Закона.
22. 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, броуре, 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.
23. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају важити 60 дана од последњег дана за предаје 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
24. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ПРИЈЕМА ПОНУДА
Понуда се доставља на начин дефинисан у тачки 16. 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: 24.12.2018. 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.
25. 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 24.12.2018.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.
26. 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/оквирног споразума.
VI ОСТАЛИ ПОДАЦИ
27. 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.
28. РОК, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ
Плаћање изабраном понуђачу, ће се вршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре за испоручену
робу, на жиро рачун понуђача, који се налази на фактури.
Фактурисање ће се врши два пута мјесечно. Уз фактуру Уговорном органу се доставља и Спецификација
продате робе у којој су наведени: број рачуна регистар касе, број фискалног рачуна, датум и вријеме преузимања

робе, регистарска ознака возила или број личне карте овлаштеног лица (радника), количина преузете робе,
јединична цијена и укупан износ рачуна.
VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
29. 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 „Е-набавке“ (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.
30. 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.
31. ПОВЈЕРЉИВОСТ
Повјерљиве информације које су садржане у било којој понуди, које се односе на комерцијалне,
финансијске 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.
32. 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: „Моторног горива“
Лот: (Навести број и назив лота)
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.
33. 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
цијене 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.
34. 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).
35. 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.
36. АНЕКСИ
Анекс 1 – Образац за понуду
- Изјава понуђача
Анекс 2 – Образац за цијену понуде
Анекс 3 – Образац повјерљивих информација
Анекс 4 – Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона
Анекс 6- Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона
Анекс 7- Општи Нацрт оквирног споразума
В.Д.ДИРЕКТОР-А
Лука Ристић, дипл.инж.

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: 06-499/2018 од 07.12.2018.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)
за
Лот
1
–
Еуро
дизел
_______________________________________________
КМ
или
_________________________________________________________________________ КМ.

4
је
словима

Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________________ КМ или
словима________________________________________________________________________________КМ.
Цијена
наше
понуде,
са
укљученим
попустом
без
_______________________________________________
КМ
или
____________________________________________________________________________ КМ.
ПДВ
17%
на
цијену
понуде
(са
обрачунатим
________________________________________________
КМ
или
_____________________________________________________________________________ КМ.

ПДВ-а
словима

попустом)
словима

Укупна цијена понуде са попустом и обрачунатим ПДВ-ом _________________________ КМ или словима
_________________________________________________________________ КМ.
4. Цијена
наше
понуде
(без
ПДВ-а)
за
Лот
2
–
Еуро
дизел
_______________________________________________
КМ
или
_________________________________________________________________________ КМ.
Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________________
словима______________________________________________________________________КМ.
Цијена
наше
понуде,
са
укљученим
попустом
без
_______________________________________________
КМ
или
____________________________________________________________________________ КМ.

5
је
словима

КМ

или

ПДВ-а
словима

ПДВ
17%
на
цијену
понуде
(са
обрачунатим
________________________________________________
КМ
или
_____________________________________________________________________________ КМ.

попустом)
словима

Укупна цијена понуде са попустом и обрачунатим ПДВ-ом _________________________ КМ или словима
_________________________________________________________________ КМ.
5. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) за
Лот 3 –
Безоловни бензин 95 је
_______________________________________________
КМ
или
словима
_________________________________________________________________________ КМ.
Попуст који дајемо на цијену понуде је _____________________________
словима______________________________________________________________________КМ.
Цијена
наше
понуде,
са
укљученим
попустом
без
_______________________________________________
КМ
или
____________________________________________________________________________ КМ.
ПДВ
17%
на
цијену
понуде
(са
обрачунатим
________________________________________________
КМ
или
_____________________________________________________________________________ КМ.

КМ

или

ПДВ-а
словима

попустом)
словима

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.
6. ПОДУГОВАРАЊЕ
6.1. 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) :
________________________________________________________________________________________.
6.2. Немамо намјеру подуговарања (Заокружите број испред уколико не намјеравате подуговарати за
понуду коју дајете).
7. Наша понуда важи ____________________________________ дана (бројем и словима a најмање 60 дана)
од последњег дана за предају понуде.
8. Гарантујемо да ћемо испоручивати роба у складу са „BAS EN-590 стандардом“ као и у складу са „BAS EN228 стандардом о квалитету робе.

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.

М.П.

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

АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ МАТЕРИЈАЛА
Набавка моторног горива – Лот 1: Еуро дизел 4

Назив добављача: ________________________________________________________________
Понуда број: ______________________________________
Датум: __________________________________________
Ред.

Опис

број

1.

Јединица

Количина

мјере

Еуро дизел 4

Лит.

Јединична
цијена по
ставки без
ПДВ-а

Укупна цијена
по ставки без
ПДВ-а

13.000

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ:
ПОПУСТ (%) :
УКУПНА ВРИЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ:
П Д В 17% :
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ:

М.П.

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

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку 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.
5. Понуђени попуст ће се примјењивати цијело вријеме важења уговора на цијену горива која се мијења
према кретању цијене нафте и нафтиних деривата као и важећим законима.

АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ МАТЕРИЈАЛА
Набавка моторног горива – Лот 2: Еуро дизел 5

Назив добављача: ________________________________________________________________
Понуда број: ______________________________________
Датум: __________________________________________
Ред.

Опис

број

1.

Јединица

Количина

мјере

Еуро дизел 5

Лит.

Јединична
цијена по
ставки без
ПДВ-а

Укупна цијена
по ставки без
ПДВ-а

9.000

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ:
ПОПУСТ (%) :
УКУПНА ВРИЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ:
П Д В 17% :
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ:

М.П.

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

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку 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.
5. Понуђени попуст ће се примјењивати цијело вријеме важења уговора на цијену горива која се мијења
према кретању цијене нафте и нафтиних деривата као и важећим законима.

АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ МАТЕРИЈАЛА
Набавка моторног горива – Лот 3: Безоловни бензин 95

Назив добављача: ________________________________________________________________
Понуда број: ______________________________________
Датум: __________________________________________
Ред.

Опис

број

1.

Јединица

Количина

мјере

Безоливни бензин 95

Лит.

Јединична
цијена по
ставки без
ПДВ-а

Укупна цијена
по ставки без
ПДВ-а

2.000

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ:
ПОПУСТ (%) :
УКУПНА ВРИЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ СА ПОПУСТОМ:
П Д В 17% :
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ:

М.П.

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

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку 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.
5. Понуђени попуст ће се примјењивати цијело вријеме важења уговора на цијену горива која се мијења
према кретању цијене нафте и нафтиних деривата као и важећим законима.

АНЕКС 3
ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Назив добављача: __________________________________________________________________
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
моторног
горива
–
Лот______________________________________________________________________________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 моторног горива –
Лот______________________________________________________________________________________________
а којег проводи уговорни орган Предузеће Коминалних Дјелатности „Рад“ а.д. Теслић за који је објављено
обавјештење о јавној набавци, 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 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 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 надленог органа:
_________________________

М.П.

НАЦРТ УГОВОРА
АНЕКС 7
Дана________ год. у Теслићу Предузеће комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић, ул. Краља Петра I бб, кога
заступа в.д. директор-а Лука Ристић (у даљем тексту Наручилац) и ________________________________________,
кога заступа директор ____________________________________(у даљем тексту Добављач), закључили су
УГОВОР
о набавци робе – моторног горива
понуда бр. ______, конурентски захтјев за достављање понуда бр. 06-499/2018
Члан 1.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи робу – Лот 1: Еуро дизел 4, сукцесивно, према
потребама Наручиоца које су писмено достављене Добављачу по квалитету и у свему како је то дефинисано у
понуди Добављача број: ________ од ________ године и према Обавјештењу о завршеној Е-аукцији у систему Енабавке.
Члан 2.
Укупна уговорена количина овог уговора изности:
1.

Еуро дизел 4 гориво

Лит.

13.000

Укупна вриједност робе – моторно гориво – Еуро дизел 4 по коначној цијени након е-аукције износи
_____________без обрачунатог ПДВ-а.
За моторно гориво ЕУРОДИЗЕЛ 4 (ЕН-590) – јединична цијена након е-аукције износи ______________без ПДВ-а.
Добављач ће робу фактурисати по цијенама постигнутим наконе е-аукције, током цијелог уговореног периода.
Цијене је могуће мијењати једино у случајевима промјене цијене робе на свјетском тржишту, промјене свјетске
политике државе, или настанку околности на које продавац не може објективно утицати.
О свакој промјени цијене или настанку услова за промјену цијена Добављач је дужан обавјестити Наручиоца
достављањем одобрења надлежног ентитетског министарства (ОПЦ образац).
Преузимање течних горива у моторна возила Наручиоца ће се вршити путем електронских картица и/или на
други начин, у складу са техничким могућностима Добављача. Уколико то буде путем електронских картица за
гориво, исте ће Добављач о свом трошку начинити за свако возило и/или на име одређених овлаштених особа
(радника) Наручиоца.
Наручилац ће Добављачу по потписивању овог уговора предати списак моторних возила са регистарским
ознакама или списак овлаштених особа (радника) који ће преузимати моторна горива. У случају промјена са
списка исти ће бити правовремено писмено достављени Добављачу.
Током трајања овог уговора Добављач ће вршити испоруку моторног горива и за возила која накнадно постану
власништво Уговорног органа.

Члан 3.
Наручилац и Добављач сагласни су да се фактурисање врши два пута мјесечно. Уз фактуру Наручиоцу се
доставља и Спецификација продате робе у којој су наведени: број рачуна регистар касе, број фискалног рачуна,
датум и вријеме преузимања робе, регистарска ознака возила или број личне карте овлаштеног лица (радник),
количина преузете робе, јединична цијена и укупан износ рачуна. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од
датума издавања и достављања фактуре.
Фактуре достављати на адресу: Предузеће комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић,ул. Краља Петра I бб, 74270
Теслић.
Члан 4.
Рекламација је могућа на:
- Количину и врсту издатог горива и то у моменту преузимања робе,
- Квалитет горива, уз писани захтјев за рекламацију у року од 24 часа од утакања горива, и то уз доставу
фискалног рачуна или рачуна регистар касе који доказује да је гориво преузето на пумпи Добављача,
- Фактуру у року од 15 дана од пријема фактуре.
Члан 5.
Испорука моторног горива вршиће се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца на бензинским пумпама
Добављача у Теслићу након потписивања уговора.
Приликом сваке појединачне испоруке робе Добављач ће Наручиоцу издати отпремницу (фискални рачун) са
исказаним преузетим количинама и цијеном робе.
Овлаштено лице преузима уговорене робе на бензинској станици и обавезно је присуствовати пријему робе.
Уговорена роба је кванитативно примљена у оном моменту када овлаштено лице потврди пријем уз обавезан
потпис на два примјерка рачуна регистар касе. Продавач на бензинској станици је обавезан, уколико то захтјева
Наручилац, уписати издате количине уговорене робе у интерни документ Наручиоца/путни налог, картон возача
и сл. Моментом преузимања фискалног рачуна и овјереног рачуна регистар касе одговорност правдања
појединачних куповина уговорених роба прелази на Овлаштено лице Наручиоца.
Наручилац није дужан купити цјелокупну количину предвиђену спецификацијом која је саставни дио уговора, с
тим да ово одступање не може бити веће од 10% од предвиђених количина.
Члан 6.
Наручила се обавезује да:
- Доставити списак возила и/или списак радника са свим потребним подацима
- Извршити обавезе из члана 3. овог Уговора
Добављач се обавезује да:
- Одговара за уредну реализацију уговора, штити интересе Наручиоца, те га обавјештава о току реализације
уговора,
- Врши испоруку моторног горива са квалитетом у складу са важећим стандардима о квалитету моторног
горива,
- Надокнади сву штету утврђену од стране надлежног органа која је настала испоруком неадекватног и
неквалитетног моторног горива на бензинским станицама Добављача,

- моторна возила Наручиоца сврста у „приоритете“ што значи да ће у сваком моменту имати посебно
резервисане количине моторних горива и да врши несметано снабдјевање возила Наручиоца у било ком
тренутку неовисно од ситуације на тржишту,
-Редовно доставља фактуре како је то дефинисано у Члану 3. Уговора.
Члан 7.
Добављач гарантује да моторно гориво испоручено на основу уговора у складу са специфичним стандардима и
захтјевима и да нема недостатке који онемогућавају или умањују вриједност робе или редовну употребу.
Добављач гарантује функционалне особине робе у складу и у оквирима заданим у трошковнику под
специфицираним нормалним условима употребе.
Члан 8.
У случају неплаћања дуговања у предвиђеном року, Добављач задржава право зарачунавања, Законом
предвиђених затезних камата, као и право обуставе испоруке уговорених роба, до момента измирења дуговања.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана односно до коначне реализације уговорених количина. Овај
уговор производи правно дејство даном потписивања. Уговор може престати да производи правно дејство и
прије истека уговореног рока у следећим случајевима:
- споразумно раскидом уговора обе уговорне стране,
- једностраним раскидом уговора, у писаној форми уз отказни рок од 30 дана,
- неизвршењем уговорних обавеза предвиђених Уговором.
По престанку важења овог Уговора, уговарачи су дужни да изврше започете, а неизвршене обавезе, произишле
из одредби овог уговора.
Члан 10.
Сва евентуална спорна питања у спровођењу овог Уговора уговорне стране ће покушати ријешити споразумно. У
случају евентуалног спора по овом Уговору надлежан је Окружни привредни суд у Добоју.
Члан 11.
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 12.
Уговор је рађен у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР
____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ИД ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
Миленко Багић, дипл.инж.
В.Д.ДИРЕКТОР-А
Лука Ристић, дипл.инж.
Број: 06-499/2018
Датум: ____________ године.

НАЦРТ УГОВОРА
АНЕКС 7
Дана________ год. у Теслићу Предузеће комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић, ул. Краља Петра I бб, кога
заступа в.д. директор-а Лука Ристић (у даљем тексту Наручилац) и ________________________________________,
кога заступа директор ____________________________________(у даљем тексту Добављач), закључили су
УГОВОР
о набавци робе – моторног горива
понуда бр. ______, конурентски захтјев за достављање понуда бр. 06-499/2018
Члан 1.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи робу – Лот 2: Еуро дизел 5, сукцесивно, према
потребама Наручиоца које су писмено достављене Добављачу по квалитету и у свему како је то дефинисано у
понуди Добављача број: ________ од ________ године и према Обавјештењу о завршеној Е-аукцији у систему Енабавке.
Члан 2.
Укупна уговорена количина овог уговора изности:
1.

Еуро дизел 5 гориво

Лит.

9.000

Укупна вриједност робе – моторно гориво – Еуро дизел 5 по коначној цијени након е-аукције износи
_____________без обрачунатог ПДВ-а.
За моторно гориво ЕУРОДИЗЕЛ 5 (ЕН-590) – јединична цијена након е-аукције износи ______________без ПДВ-а.
Добављач ће робу фактурисати по цијенама постигнутим наконе е-аукције, током цијелог уговореног периода.
Цијене је могуће мијењати једино у случајевима промјене цијене робе на свјетском тржишту, промјене свјетске
политике државе, или настанку околности на које продавац не може објективно утицати.
О свакој промјени цијене или настанку услова за промјену цијена Добављач је дужан обавјестити Наручиоца
достављањем одобрења надлежног ентитетског министарства (ОПЦ образац).
Преузимање течних горива у моторна возила Наручиоца ће се вршити путем електронских картица и/или на
други начин, у складу са техничким могућностима Добављача. Уколико то буде путем електронских картица за
гориво, исте ће Добављач о свом трошку начинити за свако возило и/или на име одређених овлаштених особа
(радника) Наручиоца.
Наручилац ће Добављачу по потписивању овог уговора предати списак моторних возила са регистарским
ознакама или списак овлаштених особа (радника) који ће преузимати моторна горива. У случају промјена са
списка исти ће бити правовремено писмено достављени Добављачу.
Током трајања овог уговора Добављач ће вршити испоруку моторног горива и за возила која накнадно постану
власништво Уговорног органа.

Члан 3.
Наручилац и Добављач сагласни су да се фактурисање врши два пута мјесечно. Уз фактуру Наручиоцу се
доставља и Спецификација продате робе у којој су наведени: број рачуна регистар касе, број фискалног рачуна,
датум и вријеме преузимања робе, регистарска ознака возила или број личне карте овлаштеног лица (радник),
количина преузете робе, јединична цијена и укупан износ рачуна. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од
датума издавања и достављања фактуре.
Фактуре достављати на адресу: Предузеће Комуналних Дјелатности „Рад“ а.д. Теслић,ул. Краља Петра I бб, 74270
Теслић.
Члан 4.
Рекламација је могућа на:
- Количину и врсту издатог горива и то у моменту преузимања робе,
- Квалитет горива, уз писани захтјев за рекламацију у року од 24 часа од утакања горива, и то уз доставу
фискалног рачуна или рачуна регистар касе који доказује да је гориво преузето на пумпи Добављача,
- Фактуру у року од 15 дана од пријема фактуре.
Члан 5.
Испорука моторног горива вршиће се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца на бензинским пумпама
Добављача у Теслићу након потписивања уговора.
Приликом сваке појединачне испоруке робе Добављач ће Наручиоцу издати отпремницу (фискални рачун) са
исказаним преузетим количинама и цијеном робе.
Овлаштено лице преузима уговорене робе на бензинској станици и обавезно је присуствовати пријему робе.
Уговорена роба је кванитативно примљена у оном моменту када овлаштено лице потврди пријем уз обавезан
потпис на два примјерка рачуна регистар касе. Продавач на бензинској станици је обавезан, уколико то захтјева
Наручилац, уписати издате количине уговорене робе у интерни документ Наручиоца/путни налог, картон возача
и сл. Моментом преузимања фискалног рачуна и овјереног рачуна регистар касе одговорност правдања
појединачних куповина уговорених роба прелази на Овлаштено лице Наручиоца.
Наручилац није дужан купити цјелокупну количину предвиђену спецификацијом која је саставни дио уговора, с
тим да ово одступање не може бити веће од 10% од предвиђених количина.
Члан 6.
Наручила се обавезује да:
- Доставити списак возила и/или списак радника са свим потребним подацима
- Извршити обавезе из члана 3. овог Уговора
Добављач се обавезује да:
- Одговара за уредну реализацију уговора, штити интересе Наручиоца, те га обавјештава о току реализације
уговора,
- Врши испоруку моторног горива са квалитетом у складу са важећим стандардима о квалитету моторног
горива,
- Надокнади сву штету утврђену од стране надлежног органа која је настала испоруком неадекватног и
неквалитетног моторног горива на бензинским станицама Добављача,

- моторна возила Наручиоца сврста у „приоритете“ што значи да ће у сваком моменту имати посебно
резервисане количине моторних горива и да врши несметано снабдјевање возила Наручиоца у било ком
тренутку неовисно од ситуације на тржишту,
-Редовно доставља фактуре како је то дефинисано у Члану 3. Уговора.
Члан 7.
Добављач гарантује да моторно гориво испоручено на основу уговора у складу са специфичним стандардима и
захтјевима и да нема недостатке који онемогућавају или умањују вриједност робе или редовну употребу.
Добављач гарантује функционалне особине робе у складу и у оквирима заданим у трошковнику под
специфицираним нормалним условима употребе.
Члан 8.
У случају неплаћања дуговања у предвиђеном року, Добављач задржава право зарачунавања, Законом
предвиђених затезних камата, као и право обуставе испоруке уговорених роба, до момента измирења дуговања.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана односно до коначне реализације уговорених количина. Овај
уговор производи правно дејство даном потписивања. Уговор може престати да производи правно дејство и
прије истека уговореног рока у следећим случајевима:
- споразумно раскидом уговора обе уговорне стране,
- једностраним раскидом уговора, у писаној форми уз отказни рок од 30 дана,
- неизвршењем уговорних обавеза предвиђених Уговором.
По престанку важења овог Уговора, уговарачи су дужни да изврше започете, а неизвршене обавезе, произишле
из одредби овог уговора.
Члан 10.
Сва евентуална спорна питања у спровођењу овог Уговора уговорне стране ће покушати ријешити споразумно. У
случају евентуалног спора по овом Уговору надлежан је Окружни привредни суд у Добоју.
Члан 11.
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 12.
Уговор је рађен у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР
____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ИД ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
Миленко Багић, дипл.инж.
В.Д.ДИРЕКТОР-А
Лука Ристић, дипл.инж.
Број: 06-499/2018
Датум: ____________ године.

НАЦРТ УГОВОРА
АНЕКС 7
Дана________ год. у Теслићу Предузеће комуналних дјелатности „Рад“ а.д. Теслић, ул. Краља Петра I бб, кога
заступа в.д. директор-а Лука Ристић (у даљем тексту Наручилац) и ________________________________________,
кога заступа директор ____________________________________(у даљем тексту Добављач), закључили су
УГОВОР
о набавци робе – моторног горива
понуда бр. ______, конурентски захтјев за достављање понуда бр. 06-499/2018
Члан 1.
Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца испоручи робу – Лот 3: Безоловни бензин 95, сукцесивно, према
потребама Наручиоца које су писмено достављене Добављачу по квалитету и у свему како је то дефинисано у
понуди Добављача број: ________ од ________ године и према Обавјештењу о завршеној Е-аукцији у систему Енабавке.
Члан 2.
Укупна уговорена количина овог уговора изности:
1.

Безоловни бензин 95

Лит.

2.000

Укупна вриједност робе – моторно гориво – Безоловни бензин 95 по коначној цијени након е-аукције износи
_____________без обрачунатог ПДВ-а.
За моторно гориво БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН БМБ 95 – јединична цијена након е-аукције износи ______________без
ПДВ-а.
Добављач ће робу фактурисати по цијенама постигнутим наконе е-аукције, током цијелог уговореног периода.
Цијене је могуће мијењати једино у случајевима промјене цијене робе на свјетском тржишту, промјене свјетске
политике државе, или настанку околности на које продавац не може објективно утицати.
О свакој промјени цијене или настанку услова за промјену цијена Добављач је дужан обавјестити Наручиоца
достављањем одобрења надлежног ентитетског министарства (ОПЦ образац).
Преузимање течних горива у моторна возила Наручиоца ће се вршити путем електронских картица и/или на
други начин, у складу са техничким могућностима Добављача. Уколико то буде путем електронских картица за
гориво, исте ће Добављач о свом трошку начинити за свако возило и/или на име одређених овлаштених особа
(радника) Наручиоца.
Наручилац ће Добављачу по потписивању овог уговора предати списак моторних возила са регистарским
ознакама или списак овлаштених особа (радника) који ће преузимати моторна горива. У случају промјена са
списка исти ће бити правовремено писмено достављени Добављачу.
Током трајања овог уговора Добављач ће вршити испоруку моторног горива и за возила која накнадно постану
власништво Уговорног органа.

Члан 3.
Наручилац и Добављач сагласни су да се фактурисање врши два пута мјесечно. Уз фактуру Наручиоцу се
доставља и Спецификација продате робе у којој су наведени: број рачуна регистар касе, број фискалног рачуна,
датум и вријеме преузимања робе, регистарска ознака возила или број личне карте овлаштеног лица (радник),
количина преузете робе, јединична цијена и укупан износ рачуна. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од
датума издавања и достављања фактуре.
Фактуре достављати на адресу: Предузеће Комуналних Дјелатности „Рад“ а.д. Теслић,ул. Краља Петра I бб, 74270
Теслић.
Члан 4.
Рекламација је могућа на:
- Количину и врсту издатог горива и то у моменту преузимања робе,
- Квалитет горива, уз писани захтјев за рекламацију у року од 24 часа од утакања горива, и то уз доставу
фискалног рачуна или рачуна регистар касе који доказује да је гориво преузето на пумпи Добављача,
- Фактуру у року од 15 дана од пријема фактуре.
Члан 5.
Испорука моторног горива вршиће се сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца на бензинским пумпама
Добављача у Теслићу након потписивања уговора.
Приликом сваке појединачне испоруке робе Добављач ће Наручиоцу издати отпремницу (фискални рачун) са
исказаним преузетим количинама и цијеном робе.
Овлаштено лице преузима уговорене робе на бензинској станици и обавезно је присуствовати пријему робе.
Уговорена роба је кванитативно примљена у оном моменту када овлаштено лице потврди пријем уз обавезан
потпис на два примјерка рачуна регистар касе. Продавач на бензинској станици је обавезан, уколико то захтјева
Наручилац, уписати издате количине уговорене робе у интерни документ Наручиоца/путни налог, картон возача
и сл. Моментом преузимања фискалног рачуна и овјереног рачуна регистар касе одговорност правдања
појединачних куповина уговорених роба прелази на Овлаштено лице Наручиоца.
Наручилац није дужан купити цјелокупну количину предвиђену спецификацијом која је саставни дио уговора, с
тим да ово одступање не може бити веће од 10% од предвиђених количина.
Члан 6.
Наручила се обавезује да:
- Доставити списак возила и/или списак радника са свим потребним подацима
- Извршити обавезе из члана 3. овог Уговора
Добављач се обавезује да:
- Одговара за уредну реализацију уговора, штити интересе Наручиоца, те га обавјештава о току реализације
уговора,
- Врши испоруку моторног горива са квалитетом у складу са важећим стандардима о квалитету моторног
горива,
- Надокнади сву штету утврђену од стране надлежног органа која је настала испоруком неадекватног и
неквалитетног моторног горива на бензинским станицама Добављача,

- моторна возила Наручиоца сврста у „приоритете“ што значи да ће у сваком моменту имати посебно
резервисане количине моторних горива и да врши несметано снабдјевање возила Наручиоца у било ком
тренутку неовисно од ситуације на тржишту,
-Редовно доставља фактуре како је то дефинисано у Члану 3. Уговора.
Члан 7.
Добављач гарантује да моторно гориво испоручено на основу уговора у складу са специфичним стандардима и
захтјевима и да нема недостатке који онемогућавају или умањују вриједност робе или редовну употребу.
Добављач гарантује функционалне особине робе у складу и у оквирима заданим у трошковнику под
специфицираним нормалним условима употребе.
Члан 8.
У случају неплаћања дуговања у предвиђеном року, Добављач задржава право зарачунавања, Законом
предвиђених затезних камата, као и право обуставе испоруке уговорених роба, до момента измирења дуговања.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана односно до коначне реализације уговорених количина. Овај
уговор производи правно дејство даном потписивања. Уговор може престати да производи правно дејство и
прије истека уговореног рока у следећим случајевима:
- споразумно раскидом уговора обе уговорне стране,
- једностраним раскидом уговора, у писаној форми уз отказни рок од 30 дана,
- неизвршењем уговорних обавеза предвиђених Уговором.
По престанку важења овог Уговора, уговарачи су дужни да изврше започете, а неизвршене обавезе, произишле
из одредби овог уговора.
Члан 10.
Сва евентуална спорна питања у спровођењу овог Уговора уговорне стране ће покушати ријешити споразумно. У
случају евентуалног спора по овом Уговору надлежан је Окружни привредни суд у Добоју.
Члан 11.
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 12.
Уговор је рађен у четири истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по два.
ЗА ДОБАВЉАЧА
ДИРЕКТОР
____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ИД ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
Миленко Багић, дипл.инж.
В.Д.ДИРЕКТОР-А
Лука Ристић, дипл.инж.
Број: 06-499/2018
Датум: ____________ године.

