ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Вршење услуга сервисирања моторног возила марке
Шкода СуперБ у гарантном року
Број набавке: 138-1/19 од 05.02.2019.године
Преговарачки поступак без објаве обавјештења

Уговорни орган ће закључити уговор са једним
понуђачем на период од 1 (једне) године

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Сервисирање моторног возила марке Шкода СуперБ у гарантном
року
Број набавке:138-1/19
Датум: 05.02.2019.године
ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Вука Караџића 4
78 000 Бања Лука

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 39/14), члана 3. Упутства за припрему модела тендерске
документације и понуда („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 90/14) и Одлуке
о покретању поступка јавне набавке број ЈП-138/19 од 05.02.2019. године, припремљена је
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објаве обавјештења – вршење услуга сервисирања
моторног возила Шкода СуперБ у гарантном року

1. Информације о Уговорном органу
Назив и адреса Уговорног органа:
Правобранилаштво Републике Српске. Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука
Јединствени идентификациони број Уговорног органа ЈИБ:
4401626400000
Телефон:051/247-761
Факс:051/247-493
Е-маил: branka.smoljic@pravobranilastvors.net
1.1. Лице које је овлаштено да води комуникацију у име Уговорног органа са
кандидатима/понуђачима:
Бранка Зец
Телефон:051/247-761
Факс:051/247-493
Е-маил: branka.smoljic@pravobranilastvors.net
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1.2. Кандидат/понуђач се упозорава да све информације у вези са поступком јавне набавке
може добити искључиво од надлежне контакт особе из тачке 1.1., у противном други
начин коресподенције Уговорни орган не сматра валидним.
1.3. Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) Уговорног органа
и кандидата/понуђача треба да се води у писаној форми, на начин да се иста доставља
поштом или лично на адресу назначену у тендерској документацији.
1.4. Изузетно од тачке 1.3.тендерске документација, комуникација између Уговорног
органа и кандидата/понуђача може се обављати и путем факса или е-маила наведених у
тендерској документацији.
Фаза број 1 – Претквалификација
Кандидат/понуђач подноси захтјев за учешће и почетну понуду на начин и у форми
коју налаже Уговорни орган. Уговорни орган прегледа захтјев за учешће и почетну понуду
који је пристигао од кандидата у складу са одредбама члана 45-51. Закона о јавним
набавкама и потврђује да ли је кандидат комплетан, поуздан и способан за извршење
уговора узимајући у обзир:
а) личну способност кандидата,
б) способност за обављање професионалне дјелатности,
в) економску и финансијску способност,
г) техничку и/или професионалну способност.
Уговорни орган о фази претквалификације саставља записник у који уноси све
битне чињенице и доноси одлуку о резултатима претквалификације, те исту заједно са
записником доставља кандидату/понуђачу.
Захтјеви достављени након истека рока који је одредио Уговорни орган враћају се
неотворени.
2. Услови за квалификацију
Да би могао учествовати у преговарачком поступку, кандидат/понуђач мора
задовољити минималне услове из члана 45-51. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Захтјев за учешће и почетна понуда се требају доставити на адресу:
Правобранилаштво Републике Српске, Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука, трећи спрат,
канцеларија број 315 најкасније до 20.02.2019. до 12:00 часова.
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Одредбом члана 21.став 1.тачка ц) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
прописано је да „Уговорни орган изузетно може уговор о набавци додјељивати путем
преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци када се због суштинских,
доказивих техничких или умјетничких разлога или који се односе на заштиту
ексклузивних права , уговор може додјелити само одређеном добављачу“.
2.1. Критеријуми за оцјену почетних понуда
Кандидат/понуђач мора испунити квалификационе услове и оцјена ће се вршити на
начин описан у овом Позиву под фазом 1 – Претквалификација.
3. Предмет набавке
року.

Предмет набавке је: сервисирање моторног возила Шкода СуперБ у гарантном

ЈРЈН:50110000-9 Услуге поправљања и одржавања за моторна возила и припадајућу
опрему
3.1. У прилогу број 5.ове тендерске документације је техничка спецификација предметних
услуга.
3.2. Набавка се проводи на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
139/19 од 05.02.2019.године.
3.3. Врста уговора: преговарачки поступак без објаве обавјештења. Процјењена вриједност
јавне набавке 1.500,00 КМ без урачунатог ПДВ-а.
3.4. Уговорни орган предвиђа закључење уговора са једним понуђачем на период од 12
мјесеци.
3.5. Понуђачу није дозвољено да достави алтернативне понуде. Понуђач може доставити
само основну понуду. Достављање основне и алтернативне понуде или више
алтернативних понуда од стране понуђача је разлог за одбијање понућача.
Критеријм за избор најповољније понуде :
У складу са чланом 64. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине уговор ће
се додјелити на основу критеријума најнижа цијена.
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4. Мјесто, датум и вријеме подношења Захтјева за учешће и Почетне понуде
4.1. Рок за подношење Захтјева за учешће и почетне понуде истиче дана 20.02.2019.
године у 12 часова. Сви захтјеви који буду достављени након истека наведеног рока ће
бити кандидату/понуђачу враћени неотворени.
4.2. Уговорни орган ће провести јавно отварање Захтјева и почетне понуде
20.02.2019.године у 12:15 часова а након тога ће обавити преговоре са
кандидатом/понуђачем, уколико исти испуњава тражене услове.
4.3. Захтјев и понуда се достављају на адресу: Правобранилаштво Републике Српске,
Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука, трећи спрат, канцеларија број 315.
Услови за учешће и потребни докази
4.4. У складу са чланом 45-51. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
кандидат/понуђач треба испуњавати сљедеће услове:
а) да нема сметње за њихово учешће у смислу одредби члана 45. Закона;
б) да имају право на обављање професионалне дјелатности и/или да су регистровани у
релевантним професионалним или трговачким регистрима;
в) да њихово економско и финансијско стање гарантује успјешну реализацију уговора у
складу са чланом 47. Закона ;
г) да њихова техничка и професионална способност гарантује успјешну реализацију
уговора у складу са чланом 50. Закона.
4.5. У складу са чланом 45. Закона, Захтјев се одбија ако је кандидат/понуђач:
а) у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни
и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован;
б) под стечајем или је предмет стечајног поступка осим у случају постојања важеће одлуке
о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације односно у поступку
обустављања пословне дјелатности у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или у земљи у којој је регистрован;
в) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
прописима земље у којој је регистрован;
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г) није 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.
Уговорни орган може одбити понуду и уколико утврди да је кандидат/понуђач:
а) био крив за тежак професионални пропуст почињен током периода од три године прије
почетка поступка а који Уговорни орган може доказати на било који начин, посебно
значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева уговора који су
довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете или других сличних
посљедица, због намјере или немара привредног субјекта, одређене тежине.
4.6. У сврху испуњавања услова из претходне тачке кандидат/понуђач треба доставити
Изјаву овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њега не односе
случајеви дефинисани тачкама 4.5.од а) до г) тендерске документације (члан 45. Закона).
Изјава се доставља у форми утврђеној Прилогом 2.тендерске документације.

4.7. Понуђач којем буде додјељен уговор дужан је доставити сљедеће доказе у сврху
доказивања чињеница из тачке 4.6.:
а) увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена
правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној
организацији, за корупцију, превару или прање новца;
б) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач којим
потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет
поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности.
в) 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.
г) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних
и индиректних пореза.
У случају да кандидат/понуђач има закључен споразум о репрограму обавеза,
односно одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање,
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужан је доставити потврду
надлежне институције/а да кандидат у предвиђеној динамици измирује своје
репрограмиране обавезе. Уколико је кандидат закључио споразум о репрограму обавеза
или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије
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доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршава своје обавезе и тај
кандидат неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.
4.8. Документи или увјерења наведена у тачки 4.7.не смију бити старија од 3 мјесеца
рачунајући од тренутка достављања понуде, а доставља их изабрани понуђач у року од 5
(пет) дана од дана пријема Обавјештења о додјели уговора. Докази који се захтјевају
морају бити оригинали или овјерене копије. За понуђаче који имају сједиште ван Босне и
Херцеговине не захтјева се посебна надовјера докумената. У случају сумње о постојању
околности које су дефинисане тачком 4.7.тендерске документације, Уговорни орган ће се
обратити надлежним органима са циљем провјере достављене документације и дате
Изјаве из тачке 4.6.
Способност обављања професионалне дјелатности
4.9. Што се тиче способности за обављање професионалне дјелтности кандидат/понуђач
мора бити регистрован за обављање дјелатности која је предмет набавке. У сврху
доказивања професионалне способности кандидат треба уз захтјев за учешће доставити
доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у
којој је регистровани или да осигура посебну изјаву или потврду надлежног органа којом
се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност која је у вези са
предметом набавке.
Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије од стране
надлежног органа.
5. Економска и финансијска способност
5.1. Што се тиче економске и финансијске способности у складу са чланом 47. Закона,
понуда ће бити одбачена ако кандидат/понуђач не испуни сљедећи минимални захтјев из
члана 47. Закона и то:
- да је најмање један трансакцијски рачун кандидата активан.
У сврху доказивања кандидат треба уз понуду или Захтјев за учешће доставити
одговарајући документ/доказ који издаје банка понуђача или друга финансијска
институција (Централна банка БиХ) у складу са позитивним прописима а којим се
доказује испуњење наведеног услова да је најмање један трансакцијски банкарски рачун
понуђача активан.
6. Техничка и професионална способност
6.1. Кандидат/понуђач је дужан доставити доказ да су овлаштени сервисери за ауто Шкода
СуперБ.
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6.2. Кандидат/понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није
нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној
набавци. Писмена изјава је саставни дио тендерске документације.
7. Подаци о Захтјеву за учешће и Почетној понуди
7.1. Кандидат/понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових
понуда. Уговорни орган није одговаран ни дужан сносити те трошкове. Кандидат је дужан
да припреми Заахтјев за учешће и почетну понуду у складу са условима који су садржани
у овој тендерској документацији.
7.2. Захтјев за учешће и почетна понуда се израђују на начин да чине цјелину и морају
бити написани неизбрисивом тинтом. Исправке у захтјеву и понуди морају бити израђене
на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача уз навођење датума исправке.
Сви листови морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или
уметање листова, осим гарантних докумената. Све стране захтјева морају бити
нумерисане на начин да је видљив редни број странице или листа.
Захтјев за учешће и Почетна понуда неће бити одбачен 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 тендерској документацији.
Уколико Захтјев за учешће/понуду умјесто лица уписаног у судски регистар, потписује
овлаштено лице потребно је уз Захтјев за учешће/понуду доставити и:
-

Оригинал или овјерену копију пуномоћи лица овлаштеног за потписивање Захтјева
за учешће/понуда.

8. Начин за достављања Захтјева за учешће и Почетне понуде
8.1. Захтјев за учешће и Почетна понуда морају бити достављени код уговорног органа до
времена и датума утврђеног у тендерској документацији. Уколико захтјев за
учешће/понуда буде запримљен након тог времена сматраће се неблаговременим и као
такав ће се вратити кандидату неотворен.
8.2. Захтјев за учешће и Почетна понуда се предаје на протокол уговорног органа или се
исти може доставити на адресу уоворног органа путем поште у затвореној коверти и на
којој је на предњој страни коверте назначено:
- назив и адреса уговорног органа;
- евиденцијски број набавке;
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- назив предмета набавке;
- назнака „НЕ ОТВАРАЈ“;
На задњој страни коверте кандидат је дужан да наведе назив и адресу кандидата.
Захтјев за учешће и Почетна понуда се достављају у оригиналу.
8.3. Захтјев за учешће и сви документи као и кореспонденција са уговорним органом
морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини на
ћириличном или латиничном писму.
Захтјев за учешће и Почетна понуда се достављају на начин дефинисан у овој тендерској
документацији на адресу: ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Вука
Караџића 4, 78 000 Бања Лука, до 20.02.2019.године најкасније до 12 часова.
8.4. Отварање почетне понуде ће се вршити 20.02.2019.године са почетком у 12:15 часова.
Ако су квалификације позваног кандидата у складу са условима тендерске документације,
уговорни орган ће након отварања понуде обавити преговарање се понуђачем.
Рок за достављање коначних понуда уговорни орган ће одредити у Позиву за достављање
коначне понуде, након обављених преговора.
Уколико понуђач изјави на записник о преговорима да се његова Почетна понуда има
сматрати и коначном понудом, те да прихвата све услове из понуђеног нацрта уговора,
фаза достављања коначних понуда се неће реализовати.
9. Преференцијални третман
Како се ради о учешћу једног понуђача у преговарачком поступку преференцијални
третман домаћег се не може примјењивати.
10. Обавјештење о додјели
Понуђач ће бити обавјештен о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне
набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке и то електронским путем,
факсом или непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће
понуђачу доставити Одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка, као
и Записник о оцјени понуда.
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11. Поука о правном лијеку
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у року и на
начин прописан Законом.
ПРАВОБРАНИЛАЦ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Милимир Говедарица

ПРИЛОЗИ:
1. Образац за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку без објаве
обавјештења
2. Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број:39/14)
3. Изјава о испуњености услова из члана 47. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број:39/14)
4. Изјава из члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број:39/14)
5. Образац за цијену понуде
6. Повјерљиве информације
7. Нацрт уговора
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ПРИЛОГ 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ
ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

Број набавке:
Број понуде:___________
Датум: _______________

УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа: ПРАВОБРАНИЛАШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Адреса: Вука Караџића 4
Сједиште: Бања Лука

КАНДИДАТ/ПОНУЂАЧ (уписује се назив и ИД број)
___________________________________________________________________________
Уколико се ради о групи кандидата уписују се исти подаци за све чланове групе кандидата
као и у случају када је у питању само један кандидат а поред назива кандидата који је
представник групе, уписује се податак та је то предстсавник групе кандидата.
Подуговарач се не сматра чланом групе кандидата у смислу поступка јавне набавке.

Контакт особа:
Име и презиме: _____________________________________
Адреса: ____________________________________________
Телефон: __________________________________________
Факс: ______________________________________________
Е-маил: ____________________________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду доставља група понуђача, онда изјаву понуђача попуњава представник
групе понуђача.
У поступку јавне набавје коју сте покренули путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број _________________
(број набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у
цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске докуметације за испоруку
роба/услуга, у складу са условима утврђеним тендерском документацијом, критеријумима
и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Испуњавамо све услове квалификационе услове који су захтјевани у фази
предквалификације и не налазимо се ни у једној ситуацији наведеној у тендерској
документацији због које бисмо били искључени из учешћа. У прилогу се налазе
документи којима потврђујемо да су квалификациони услови испуњени.

Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: ______________________
Потпис овлаштене особе: _______________________________________________________
Мјесто и датум: _______________________________________________________________
Печат:

Уз понуду је достављена сљедећа документација:
(попис достављених докумената, изјава и образацама са називима истих)
1_____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
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ПРИЛОГ 2.
Изјава о испуњености услова из члана 45.став (1) тачка а) до г) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14)

Ја, нижепотписани __________________ (име и презиме), са личном картом број:
________________ издатом од _______________, у својству представника привредног
друштва или предузетника или сродне дјелатности ( навести положај, назив привредног
друштва или предузетника), ИД број ___________________, чије сједиште се налази у
_______________ (град/општина), на адреси _____________ (улица и број), као понуђач у
поступку јавне набавке _______________________ (навести тачан назив и врста поступка
јавне набавке), а којег проводи уговорни орган Правобранилаштво Републике Српске, за
које је обављено обавјештење о јавној набавци број: објављено у „Службеном листу БиХ“
број _____________, а у складу са чланом 45.ставовима (1) и (4) под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/Понуђач __________________________________________ у наведеном поступку
јавне набавке, којег представљам, није:
а) Пропустио испунити обавезе у вези плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је
регистрован;
б) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних или индирктних пореза у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован.
в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим пписима у БиХ или земљи у којој је
регистрован;
г) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних или индирктних пореза у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле оквирног
споразума достави документе из тендерске на захтјев уговорног органа и у року од 5 дана,
од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке.
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Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење 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 БиХ представља прекршај за који су предвиђене новчане
казне од 1.000,00 до 10.000,00 КМ за понуђача или од 200,00 КМ до 2.000,00 за одговорно
лице понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јавне у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере
тачности изнесених информација код надлежних органа.
Изјаву дао:_____________________________________________________________
Мјесто идатум давања изјаве: ____________________________________________
Потпис и печат надлежног органа: ________________________________________.
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ПРИЛОГ 3.
Изјава о испуњености услова из члана 47.став (1) тачка а) до д) и став (4) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14)
Ја, нижепотписани __________________ (име и презиме), са личном картом број:
________________ издатом од _______________, у својству представника привредног
друштва
или
предузетника
или
сродне
дјелатности____________________________________________________
(
навести
положај, назив привредног друштва или предузетника), ИД број ___________________,
чије сједиште се налази у _______________ (град/општина), на адреси _____________
(улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке _______________________ (навести
тачан назив и врста поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган
Правобранилаштво Републике Српске, за које је објављено обавјештење о јавној набавци
број:____________ објављено у „Службеном листу БиХ“ број _____________, а у складу
са чланом 47. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Документи чије обичне копије доставља понуђач _______________ у наведеном поступку
јавне набавке, а којим се доказује економска и финанасијска способност из члана 47. став
(1) и (4) су идентични са оригиналима.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле оквирног
споразума достави документе из тачке 8.2 тендерске документације на захтејв уговорног
органа и у року од 5 дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка
јавне набавке.
Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење 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 економска и финансијска
способност из члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ представља прекршај за који су
предвиђене новчане казне од 1.000,00 до 10.000,00 КМ за понуђача или од 200,00 КМ до
2.000,00 за одговорно лице понуђача.
Изјаву дао:_____________________________________________________________
Мјесто и датум давања изјаве: ____________________________________________
Потпис и печат надлежног органа: ________________________________________
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ПРИЛОГ 4.
Изјава из члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број:39/14)

Ја, нижепотписани __________________ (име и презиме), са личном картом број:
________________ издатом од _______________, у својству представника привредног
друштва или предузетника или сродне дјелатности_________________________________
(навести положај, назив привредног друштва или предузетника), ИД број
___________________, чије сједиште се налази у _______________ (град/општина), на
адреси _____________ (улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке
_______________________ (навести тачан назив и врста поступка јавне набавке), а којег
проводи уговорни орган Правобранилаштво Републике Српске, за које је објављено
обавјештење о јавној набавци број:____________ објављено у „Службеном листу БиХ“
број _____________, а у складу са чланом 52. 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 службеном или
одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или
међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлаштења,
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 службеном 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 какаве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
5. Нисам судјеловао у било какавој радњи која је за циљ имала корупцију у току
предмета поступка јавне набавке.
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Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и
дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:_____________________________________________________________
Мјесто и датум давања изјаве: ____________________________________________
Потпис и печат надлежног органа: _________________________________________
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ПРИЛОГ 5.
Образац за цијену понуде за набавку услуге Сервисирање возила марке Шкода
СуперБ у гарантном року

Број набавке:______________________
Назив набавке: ____________________
Назив понуђача: ___________________
Понуда број: ______________________

Техничке карактеристике возила
Шкода СуперБ регистарских ознака Т34-К-852
Број шасије: ТМBCJ9NP7J7602679
Број мотора: DFH463408
Запремина мотора: 1968
Снага мотора: 140
Година производње: 2018
р/б Назив услуге

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Моторно уље
Филтер уља
Филтер полена
Филтер ваздуха
АД blue
Филтер горива
Јединствена вриједност
једног норма сата

Једин.мјере

Количина

Литар
Комад
Комад
Комад
Комад
Комад

Јединична
Укупна
цијена
без цијена
ПДВ-а
ПДВ-а

без

25
5
5
5
5
2
1ḥ
Укупно без ПДВ-а
Попуст
Укупно без ПДВ-а са попустом
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Процјењена вриједност набавке је _____________ КМ без ПДВ-а.
Рок извршења услуге је максимално 3 дана од дана пријема наруџбенице. (одредио
Уговорни орган)
Плаћање извршених услуга је у року од 60 дана од дана пријема фактуре.
Потпис и печат овлаштене особе Понуђача
_____________________________
Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба
платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних
који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити
у складу са јединичним цјенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се
исправљати.
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ПРИЛОГ 6.
Повјерљиве информације

Информација која је
повјерљива

Бројеви страница с
тим информацијама
у понуди

Разлози за
повјерљивост тих
информација

Временски период у
којем ће те
информације бити
повјерљиве
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ПРИЛОГ 7.
НАЦРТ УГОВОРА

1. Правобранилаштва Републике Српске, улица Вука Караџића број 4, Бања Лука, ЈИБ
4401626400000 кога заступа правобранилац Републике Српске Милимир Говедарица (у
даљем тексту: наручилац услуге) и
2. ______________________ са сједиштем у _____________, улица __________________,
којег заступа _____________________ (у даљем тексту: пружалац услуге) ИД број
_________________, ПДВ број _______________________, број трансак.рачуна
_________________ отворен код _______________ банке.

Предмет уговора

Члан 1.
Предмет овог уговора је „сервисирање возила марке Шкода СуперБ у гарантном року“ и
регулисање међусобних права и обавезеа између уговорних страна.
Члан 2.
Овај уговор се закључује на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача број: ____од
_____године, у предмету јавне набавке услуга „Сервисирање возила марке Шкода СуперБ
у гарантном року“, која је разултат презходно проведеног преговарачког поступка јавне
набавке без објаве обавјештења у складу са Законом о јавним набавкама („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), те коначном Понудом извршиоца услуга
број_____ од ________ године.
Акти наручиоца услуга и Понуда Извршиоца услуга, наведени у претходном ставу овог
члана су саставни дио овог Уговора.
Обавезе извршиоца услуге

Члан 3.
Извршилац услуге се обавезује да ће за потребе Наручиоца услуга обавити услуге
сервисирања возила марке Шкода СуперБ у гарантном року, регистарских ознака Т34-К852 у аскладу са Позивом Наручиоца услуга за достављање коначне понуде број: ________
од __________ године а према количини и јединичним цијенама без ПДВ-а из Обрасца за
цијене, те Коначне понуде Извршиоца услуга од _________ године која је саставни дио
овог уговора.
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Члан 4.

Извршилац услуге се обавезује да ће:
- возило из члана 3.овог уговора сервисирати у складу са прописаним стандардима,
- обезбједити довољан број стручних и обучених радника (сервисера) као и техничке
услове који омогућују квслитетно сервисирање возила.
Мјесто и рок извршења услуга

Члан 5.
Мјесто извршења услуга из члана 3.овог уговора је овлаштени сервис извршиоца услуге у
Бањој Луци.
Извршилац услуга се обавезује да ће услуге сервисирања извршити у року од ______ дана
(у року од максимално 3 (три) дана, од дана пријема наруџбенице – одредио Уговорни
орган).
Цијена услуге

Члан 6.
Цијена услуга из става 1.овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи ______________
КМ, словима ___________________________________ /100 од чега цијена без ПДВ-а
износи ________________________ КМ.
Цијене су фиксне и не могу се мијењати у току важења уговора.
Обавезе наручиоца услуге

Члан 7.
Наручилац услуге се обавезује да ће Извршиоцу на име обављених услуга из члана 3.овог
уговора плаћати уговорену накнаду у року од 60 дана од дана пријема фактуре.
Наручилац услуге се обавезује да ће у сваком конкретном случају по испостављању
наруџбенице, Извршиоцу услуге обезбједити приступ возилу и са Наручиоцем услуга
договарати обим услуга, вршити контролу начина, квалитета и благовремености обављања
услуга (у складу са испостављеном наруџбеницом), те да ће поштовати савјете Извршиоца
услуге који се односе на добро функционисање возила.
Квалитет услуга

Члан 8.
Извршилац услуга гарантује за квалитет обављених предметних услуга и обавезује се да
ће на захтјев Наручиоца за рекламацију услуге у најкраћем року отклонити све уочене
недостатке или неправилности који потичу од несолидног и неквалитетног обављања
услуга, а све то на властити трошак.
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Рјешавање спорова

Члан 9.
У случају спора о одредбама овог уговора, уговорне стране ће га настојати ријешити
мирним путем, у противном надлежан је Окружни привредни суд у Бањој Луци.
Трајање уговора

Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача, а важи до
испуњења уговорних обавеза.
Завршне одредбе

Члан 11.
Уговор може престати због неизвршавања обавеза уговорних страна, као и због других
околности предвиђеним позитивноправним прописима за ову врсту посла.
У случају раскида Уговора због повреде или неизвршавања уговорних обавеза од стране
једне од уговорних страна, друга страна има право на накнаду штете.
Члан 12.
За све услове који нису утврђени овим Уговором важе одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да Продавац неће запошљавати, односно ангажовати физичка
или правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације или била
ангажована од стране Комисије за набавке приликом додјеле уговора.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна
задржава 2 (два) примјерка.
За извршиоца

За наручиоца
Правобранилаштво Републике Српске

________________________
Директор

_________________________________
Правобранилац Републике Српске
Милимир Говедарица
Број: ЈП
Бања Лука, ________ године
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