Босна и Херцеговина
Република Српска
Општина Рудо
НАЧЕЛНИК
Број: 02-404-5/15
Датум: 05.03.2015.год

ПРЕДМЕТ: КОНКУРЕТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА
НАБАВКУ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
1. Позив на тендер и информације о поступку
У име Општине Рудо (“уговорни орган”) позивам Вас да доставите понуду у
оквиру конкурентског захтјева за понуду - Набавка система за наводњавање.
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама у
Босни и Херцеговини ( Сл. Гласник БиХ бр. 39/14 ),и подзаконским актима који су
донешени у складу са Законом и овом тендерском документацијом.
1.1 Пун назив и адреса уговорног органа:
Општина Рудо,Улица Ђенарала Драгољуба Драже Михајловића бр.41
Телефон: 058-711-800;
e-mail: inslrudo@teol.net
Контакт особа : Чолић Гордана,
2.Предмет јавне набавке
2.1 Предмет јавне набавке је:
Набавка система за наводњавање:

2.2. Рок испоруке:
Април, 2015.год.
2.3.Мјесто испоруке робе:
Општина Рудо ул. Ђ.Д.Д.Михајловића бр. 41, Рудо
2.4 Услови плаћања:
-

50% у року од 5 дана након испоруке система за наводњавање И
испостављене фацтуре, и
50% у року од 30 дана након испоруке система.

3.Услови за учешће И потребни докази
3.1.Попуњен И овјерен образац за достављање понуде са изјавом понуђача у форми
која је дата у прилогу тендерске документације.
3,2 Попуњен И овјерен образац за цијену понуде у форми која је дата у прилогу
тендерске документације.
3.3 Лична ситуација (чл. 45.ЗЈН ):
-Попуњену Изјаву о испуњености услова из члана 45.став (1), овјерену код надлежног
органа,
3.4 Способност за обављање професионалне дјелатности (чл. 46. ЗјН)
-овјерена фотокопија ријешења о регистрацији у одговарајућим професионалним или
другом регистрима земље у којој су регистровани или да обезбједе посебну изјаву или
потврду надлежног органа којом се доказује право на обављање професионалне
дјелатности, која је у вези са предметом набавке.
-јединствени идентификациони број – ЈИБ ( овјерена фотокопија не старија од три
мјесеца).
3.5. Економска и финансијска способност (чл. 47. ЗЈН)
-изјава понуђача о банкама са којима послује,
- потврде о солвентности понуђача ( да рачун није блокиран), издате од свих банака са
којима понуђач послује за пследња три мјесеца.
3.6. Попуњен Нацрт уговора, дат у прилогу тендерске документације.
Уз понуде треба приложити све тражене документе уредно нумерисане и исправно
попуњене образце из тендерске документације. У противном понуде ће бити одбачене
као непотпуне.

4. Захјеви по питању језика
На једном од службених језика БиХ.

5. Припрема понуда
5.1. Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових
понуда. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача у поступку надметања.
5.2. Оригинал и све копије понуде требају бити откуцани или написани неизбрисивом
тинтом. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани, са означеним страницама.
Сви листови понуде, осим неизмијењене одштампане литературе, требају парафирати
или потписати лица која су овлаштена да заступају добављача. Све допуне и измјене
понуде морају бити читљиве и парафиране од овлаштених лица. Осим тога, у случају
да понуде достављају групе понуђача, уз понуду се мора доставити и пуномоћ којом се
наведена лица овлашћују да представљају групу понуђача у току поступка набавке
(пуномоћ може такође садржавати и овлаштење за потписивање уговора).

5.3. Понуђач ће доставити једну понуду у оригиналу и 1(једну) копију на којима ће читко
написати: “ОРИГИНАЛ ПОНУДА” и “КОПИЈА ПОНУДЕ”. Понуда и њена копија са
печатом или потписом требају бити запечаћене у једној непровидној коверти и са
именом и адресом понуђача, на којој ће писати сљедеће : “ Набавка система за
наводњавање-не отварај“.
5.4. Понуђачи могу измијенити или повући своје понуде под условом да се измјене или
повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган
мора бити обавијештен у писаној форми и о измјенама и о повлачењу понуде. Осим
тога, на коверти у којој се налази изјава понуђача треба писати слиједеће: “ИЗМЈЕНА
ПОНУДЕ” или “ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”.

6.Рок за пријем понуда
Запечаћена коверта са понудом доставити на адресу: Општина Рудо ул. Ђенерала
Д.Д.Михајловића бр.41,73260-Рудо, најкасније до 23.03.2015.год.,до 12,00 часова, са
назнаком “Набавка система за наводњавање -не отварај”.

7. Датум и мјесто отварања понуде ( чл. 33 ЗЈН)
Отварање понуде ће се обавити дана 23.03.2015.год. у 12,30 часова у просторијама
општине Рудо.

8. Минимални временски период у којем понуђач мора осигурати период важења
понуде:
- 30 дана након крајњег рока за подношење понуда.

9. Критриј за додјелу уговора и цијена
Уговор се додјељује добављачу на основу критерија најниже цијене . Добављачи могу
понудити само једну цијену и не могу је мијењати. О цијени се неће преговарати.Цијене
ће бити понуђене у КМ са укалкулисаним ПДВ-ом у складу са важећим законским
одредбама из те области.
Прихватиће се понуда фирме која понуди најнижу цијену, а одговара траженим
техничким карактеристикама.

10. Обавјештење о додјели
Добављачи ће, чим то буде могуће, бити обавијештени о исходу процедуре за додјелу
уговора а то у сваком случају неће бити дуже од 7 (седам) дана након одлуке о
додјели.

11. Информације за добављаче о жалбеном поступку
Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је
уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреде Закона или
подзаконских аката има право да уложи жалбу уговорном органу у року 5 дана од дана
пријама одлуке о избору најповољнијег понуђача, који је одређен у члану 101. став 5
Закона. који је одређен у члану 101. Закона.
Уговорни орган ће размотри жалбу и донијети одговарајућу одлуку
утврђен у члану 100. Закона о јавним набавкама БиХ.

у року који је

НАЧЕЛНИК
Рато Рајак дипл.инг.арх. с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке:
Број обавјештења са Портала ЈН_________________
Уговорни орган: Општина Рудо, Ул. Драгољуба Драже Михајловића бр.41,73260-Рудо
Понуђач:
Назив понуђача
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил
Идентификациони број
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе
понуђача, као када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је
представник групе понуђача уписује си и податак да је то представник групе понуђача.
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке.
Контакт особа:
Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки,
број: __________, дана ____________.год. достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр._____________, овом
изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку услуга у
складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним
роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је__________________________КМ

Попуст који дјајемо на цијену понуде је_____________________ КМ
Цијена наше понуде са укљученим попустомје_________________КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)_______________КМ
Укупна цијена за уговор је________________________________КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве
и Образца за цијену понуде, релевантна је цијена из Образца за цијену понуде.
4.

Наше предузеће је (заокружити):
a) домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% радне снаге која ће радити на
реализацији овог уговора су резиденти БиХ, а докази да наша понуда испуњава
услове за преферецијални третман домаћег, који су тражени тендерком
документацијом су у саставу понуде.
b) На нашу понуду се не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег.

5. Ова понуда важи _____ дана, словима:________________ рачунајући од истека рока за
пријем понуда, тј. до___/___/____.год.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља добављача:
[…………………………………………………………………................................................]
Потпис: [……………………………………………….........….................................................]
Мјесто и датум: [……………………………… ….………….]
Печат фирме/предузећа:
Уз понуду је достављено сљедеће:
[Попис достављених докумената и анекса, са називом истих]

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РОБА
Назив добављача: _____________________
Понуда бр. __________________________
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ МАЛИНА

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.

Опис робе
ИДИТ 16*33
Мини вентил 16*16
АЛКАТЕН 50 мм
Силиконска гумица 16 мм
Завршница 16 мм
Саставница 16*16
Завршница 50 мм
Полуспојница 50*6/4
Филтер 6/4
Вентил 6/4

Јед
мјере

Кол.

метар
ком
метар
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

20.000
540
1.500
540
540
450
35
35
35
35

Цијена
без
ПДВ-а

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПОПУСТ :
УКУПНО СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ :
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:

Потпис и печат понуђача__________________________

Укупна
Цијена
Без
ПДВ-а

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним набавкама
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број:39/14)
Ја ниже потписани____________________________________(Име и презиме), са личном картом
број_________________издатом од__________________________, у својству представника
__________________________________________________________________________ (Навести
назив привредног друштва или сродне дјелатности), ИД број________________ , чије се
сједиште налази у_________________(Град/општина), на
адреси____________________________ (Улица и број), као понуђач у поступку јавне
набавке__________________________________
______________________________________(Навести тачан назив и врсту-поступак јавне
набавке), а којег проводи уговорни орган_________________________ (Навести назив
уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци(ако је објављено
обавјештење) број:_____________ у “Службеном гласнику БиХ” број___________ а у складу са
чланом 45.ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач _____________________________________________ у наведеном поступку јавне
набавке, којег редстављам није:
a) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дијела
организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим
прописима у БиХ или земљи регистације;
b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог
поступка;
c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистације;
d) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза складу
са важећим прописима у БиХ или земљи регистације;
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 ћланом 72.став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свијестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба
неистините службене или пословне исправе, кљиге или списа у служби или пословању као да
су истинити представља кривично дијело 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 које су предвиђене новчане казнеод 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.

Изјаву дао:

Потпис и печат надлежног органа

________________________

______________________________

Мјесто и датум давања изјаве
_________________________

НАЦРТ-У Г О В О Р-а
о набавци система за наводњавање

Закључен између:
1. ОПШТИНЕ РУДО, коју заступа начелник Општине Рато Рајак
дипл.инг.арх., као наручиоца ( у даљем тексту: Наручилац) и
2. _________________________________, кога заступа_______________________,
као испоручиоца ( удаљем тексту: Испоручилац).
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка система за наводњавање. према спецификацији
наведеној у тендерској документацији бр.: 02-404-5/15 од 05.03.2015.године.

Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о
избру најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке за набавку система за
наводњавање, која је резултат предходно проведеног конкурентског поступка јавне
набавке, на основу којег је понуда Испоручиоца бр.: ____________ од
_____________.године, оцијењена као најповољнија за уговорни орган и која је
саставни дио овог Уговора.
Члан 3.
Уговорна вриједност роба из члана 1. овог Уговора износи: _____________ КМ.
Словима: _____________________________________________________.
У цијену је укалкулисан ПДВ.
Уговорне стране су сагласне да се појединачне цијене робе неће мијењати.

Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу извршити плаћање робе из члана 1. овог
Уговора, по слиједећој динамици:
- 50% уговореног износа у року од 5 дана, након система за наводњавање и
испостављања фактуре, и
- 50% уговореног износа у року од 30 дана након испоруке система.
.

Члан 5.
Испоручилац ће робу из члана 1. овог Уговора испоручити најкасније до краја мјесеца
априла 2015.године.
Мјесто испоруке роба је општина Рудо.
Члан 6.
Испоручилац даје гаранцију за испоручену робу у трајању од ____________мјесеци од
дана испоручене робе.

Члан 7.
Уговорне стране ће све евентуалне спорове по овом питању рјешавати споразумно, а у
случају непостизања договора за рјешавање спорова надлежан је Основни суд у
Вишеграду.
Члан 8.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетних примјерака од којих свака страна задржава
2 (два) примјерка.

За наручиоца:

За испоручиоца:

Начелник општине
Рато Рајак,дипл.инг.арх.
______________________

___________________

Број:________________

Број:________________

Датум:______________.год.

Датум:______________год.

