ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Набавка бројила и комуникационе опреме за потребе ЗЕДП
„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
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Преговарачки поступак без објаве обавјештења

,

Бијељина, јануар 2017.

ПРЕДМЕТ: Набавка бројила и комуникационе опреме за потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д.
Бијељина
Број: 3754-П2-2/15
Датум: 24.01.2017 године
Позив за достављање почетних понуда
Поштовани,
у име ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина позивам Вас да доставите почетну понуду у
преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци услуга овјере еталона и мјерила за
потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 39/14),
подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом.
Уколико је почетна понуда квалификованог понуђача уједно и коначна понуда, неоходно је да
понуђач уз понуду и квалификациону документацију достави и властиту изјаву којом то
потврђује.
Услови за квалификацију
Да би учествовао у поступку набавке кандидат мора задовољити минималне квалификационе услове
из чл. 45.-46. ЗЈН БиХ који су детаљно описани у тачки 4. тендерске документације.
Критериј за оцјену почетне и крајње понуде
Критериј најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
Уговор ће се додјелити понуђачу уколико буде доставио технички задовољавајућу понуду.
Поступак додјеле уговора ће се провести у складу са ЗЈН БиХ. Сваки понуђач који има оправдани
интерес за додјелу уговора о јавним набавкама и сматра да је уговорни орган у току поступка додјеле
уговора извршио повреду једне или више одредби ЗЈН БиХ и/или подзаконских аката има право да
уложи приговор на поступак на начин и у року који је одређен у чл. 99. и 101. Закона.
Информације о уговорном органу
Назив уговорног органа: MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Адреса: Мајевичка 97., Бијељина
ИДБ/ЈИБ: 4400358420004
Телефон: 055/226-700
Факс: 055/210-304
Веб адреса: elektrobijeljina.com
e-mail: еlektrobn@elektrobijeljina.com
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица која су овлашћена да воде
комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:
Милан Лукић; технички дио ТД; тел. 055/226-700 и
Данијел Пајић; општи дио ТД; тел. 055/226-700.
Цјелокупна комуникација и размјена информација уговорног органа и понуђача треба се водити у
писаној форми, поштом, путем факс или e-mail-a.

Предмет набавке
Предмет јавне набавке је: Набавка бројила и комуникационе опреме за потребе ЗЕДП
„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, како је описано у Техничкој спецификацији (Анекс 3. ове
Тендерске документације).
Набавка је планирана планом набавки за 2015. год. и проводи се на основу одлуке Управе о
покретању поступка јавне набавке бр. 3754-П2/15 од 08.12.2016. год.
Плаћање роба ће се вршити на сљедећи начин: 30 (тридесет) дана од дана фактурисања.
Процјењена вриједност набавке (без ПДВ-а) је: 180.000,00 КМ.
Критеријум за додјелу уговора : Најнижа цијена
Рок за испоруку робе 15 дана од дана закључивања уговора.
Понуђачима није дозвољено достављање алтернативних понуда. Један понуђач може
доставити само једну понуду. Достављање двије или више понуда од стране једног понуђача
је разлог за одбијање тог понуђача.
Добављачима је дозвољено подуговорање и исто ће се проводити на начин прописан
Законом.
Услови за учешће и потребни докази
4.1 Да би учествовао у процедури јавне набавке, понуђач треба да достави доказе које прописује ЗЈН
БиХ, а односе се на:
а) личну способност понуђача из члана 45. став (1) ЗЈН БиХ;
б) право понуђача на обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом набавке, у
складу са чланом 46. ЗЈН БиХ;
4.2. Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности из члана 45. став (1) ЗЈН 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 обавезе 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 складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама БиХ, уговорни орган може одбити понуду и уколико
утврди да је понуђач био крив за тежак професионални пропуст учињен 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.
4.3. Понуђач у овом поступку јавне набавке је дужан доставити сљедеће доказе у сврху доказивања
личне способности из члана 45. став (1) ЗЈН БиХ:

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 обустављања 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 свој
репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза
или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно
прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје
обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.
Документи или увјерења наведена у тачки 4.3. не смију бити старија од 3. мјесеца рачунајући од тренутка
достављања понуде. Документи који се захтјевају морају бити оригинал или овјерене копије.
4.4. У сврху доказивања способности обављања професионалне дјелатности чл.46 став (1) ЗЈН БиХ
понуђач уз понуду доставља доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом
регистру у земљи у којој је регистрован или да обезбједи посебну изјаву или потврду надлежног органа
којом се доказује његово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом
набавке. Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. Докази који се
достављају морају бити оригинални или овјерене копије.
4.5 Понуђачи су дужни према Члану 47. ЗНЈ (Економска и финансијска способност) у оквиру своје понуде
доставити доказе којима потврђују Економску и финансијску способност за извшење предмета набавке:
а) одговарајуће банковно писмо о солвентности Понуђача у последњих 6 мјесеци
б) изјава о укупном промету понуђача у сегменту пословања, који је предмет набавке, за период од
последње 2 финансијске године, за које се располаже подацима, или (од датума регистрације , односно
почео са радом мање од 2 године).
4.6 Понуђачи су дужни према Члану 49. ЗНЈ (Техничка и професионална способност) у оквиру своје
понуде доставити доказе којима потврђују Техничка и професионална способност за извшење предмета
набавке::
а) списак извршених уговора у складу са чланом 48. ЗЈН БиХ, а који су у вези са предметном
набавком , за период не дужи од двије године или од датума регистрације, односно почетка пословања
ако је кандидат/понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од двије године;
г) узорке, описе и/или фотографије робе која је предмет испоруке, а чију вриједност је
кандидат/понуђач обавезан да потврди ако то уговорни орган захтјева;

1. Сукоб интереса
У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ, у овом поступку јавне набавке не могу
учествовати привредни субјекти за које се установи да постоји сукоб интереса или корупција, те ће, као
такви бити дисквалификовани по наведеним основима. У вези са тим, сваки кандидат/понуђач је дужан
да уз понуду достави и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим
радњама чији је циљ корупција у предметној јавној набавци (члан 52. став (2) Закона о јавним набавкама
БиХ). Изјава је прилог тендерској документацији (Анекс ).
2. Садржај почетне понуде
2.1.
Понуђач уз почетну понуду доставља документацију којом потврђује да испуњава услове
преговарачког позива за достављање понуда, и то:
а) Попуњен и овјерен Образац за достављање почетне понуде-Анекс 1.
б) Попуњен и овјерен Образац за цијену почетне понуде са Техничком спецификацијом-Анекс 2.
в) Изјава у вези са чланом 52. ЗЈН БиХ
3. Инструкције за понуђаче
7.1. Захтјеви по питању језика
Понуда и сви документи, као и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног органа
морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Штампана литература,
брошуре, каталози или слично, које доставља понуђач не морају бити преведени.
Понуђач је обавезан да припреми понуду у складу са критеријумима који су постављени у овој
тендерској документацији. Уколико достављена понуда није у складу са овом тендерском
документацијом биће одбачена као неприхватљива.
7.2. Припрема понуда
Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем својих понуда. Уговорни орган није
одговоран нити дужан сносити те трошкове.
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 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 их 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) Упутства за припрему 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.
Почетна понуда се доставаља у оригиналу, на коверти
ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ” .

на којој ће читко писати:

“ОРИГИНАЛ

Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа:
MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Ул. Мајевичка 97
76300 Бијељина
На коверти понуде мора бити назначено:
- назив и адреса уговорног органа,
- назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
- евиденцијски број набавке,
- назив предмета набавке,

- назнака “не отварај”.
Понуђач може измјенити или допунити своју понуду само прије истека рока за достављање понуда.
Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна понуда, са обавезном назнаком да се
ради о измјени или допуни понуде.
Понуђач може у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве.
Писана изјава се доставља на исти начин као и
понуда, са назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају, понуда ће бити враћена понуђачу
неотворена.
7.3. Рок за достављање почетне понуде
Рок за достављање понуда је 16.02.2017 до 12:00 сати.
Јавно отварање понуда неће се одржати због врсте поступка набавке.
Након достављања почетне понуде Понуђач се писменим путем позива на преговор са Уговорним
органом а затим ће бити позван да поднесе и Коначну понуду, осим у случају да достави изјаву наведену
у тачки 1. ове ТД.
Представник понуђача који жели званично да учествује на отварању понуда, треба прије отварања
понуда Комисији да достави пуномоћ за учешће на јавном отварању у име понуђача. Уколико нема
званичне пуномоћи, понуђач може као и остала заинтересована лица да присуствује јавном отварању,
али без права потписа записника или предузимања било којих правних радњи у име понуђача.
7. Обавјештење о додјели уговора
Сви добављачи ће бити обавјештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне
набавке у року од 7 (седан) дана од дана доношења одлуке, и то: електронским средством/факсом/
поштом/непосредно.
Уз обавјештење о резултатима поступка, уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о
избору најповољније понуде или поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда.
8. Закључење уговора и подуговарање
Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде и
Законом о облигационим односима.
Понуђачима је дозвољено подуговарање, у складу са условима прописаним чланом 73. Закона о
јавним набавкама БиХ. Понуђач који има намјеру подуговарања дужан је да у обрасцу за понуду наведе
назив подуговарача или дио уговора који има намјеру дати у подуговор.

9. Информације о заштити права добављача
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредаба Закона о
јавним набавкама БиХ или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу на начин и
у роковима који су прописани члановима 99. и 100. Закона.

АНЕКСИ:
Анекс 1 – Образац за понуду
Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом
Анекс 3 – Изјава у вези са чланом 52. ЗЈН БиХ
М. П.

Овлашћено лице уговорног органа

_________________________

Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке: 4543-4/15
УГОВОРНИ ОРГАН:

MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Ул. Мајевичка 97
76300 Бијељина

ПОНУЂАЧ ___________________________________
(назив понуђача)
____________________________
(ИД број понуђача)
_________________________________________
(адреса понуђача)
КОНТАКТ ОСОБА
Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
E-mail

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке коју сте покренули дана 17.10.2015. године, достављамо понуду и
изјављујемо сљедеће:
1. у складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број: 4543-4/15
овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икакавих резерви или ограничења.
2. овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за пружање 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 дајемо на цијену понуде је _____________________ КМ
Цијена наше понуде са укљученим попустом је ______________ КМ
ПДВ на цијену понуде (са утачунатим попустом) је ___________ КМ
Укупна цијена за уговор је ________________________________ КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде који је попуњен у складу са захтјевима уз
тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде,
релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.
4. предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% радне снаге која ће
радити на реализацији овог уговора о набавци услуга, су резиденти БиХ, а докази данаша понуда
испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени тендерском документацијом, су
у саставу понуде.
5. ова понуда важи __________________________________________ , рачунајући од истека рока за
пријем понуда, тј. до __________ .

М.П.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_____________________________
(име и презиме)
_____________________________
(потпис)

Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
РОБА
Страна ___ до ___
Назив добављача _____________________________

Редни
број

Опис роба

Количина/
обим

Јединична цијена
по ставки
без ПДВ-а

Укупна
цијена
по ставки
без ПДВ-а

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

Понуда број: _________________
Потпис добављача ________________________
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 да плати
добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом
обрасцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са
јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљaти.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.б
р
.
1

2

3

4

5

6

Назив
Монофазно мултифункцијско
електронско
бројило,
5(60)А,
230/400V, мин. кл. тач. 2, у складу са
техничким описом у прилогу
Трофазно мултифункцијско
електронско
бројило,
5(60)А,
3х230/400V, мин. кл. тач. 2, у
складу са техничким описом у
прилогу
Монофазно мултифункцијско
електронско
бројило,
5(80)А,
230/400V, мин. кл. тач. 2, са PLC
комуникационим
модемом
и
прекидачем, у складу са техничким
описом у прилогу
Трофазно мултифункцијско
електронско
бројило,
5(80)А,
3х230/400V, мин. кл. тач. 2, са PLC
комуникационим
модемом
и
прекидачем, у складу са техничким
описом у прилогу
Трофазна мултифункцијска директна
мјерна група, 5(80)А, 3х230/400V,
мин. кл. тач. 1 за активну енергију и
снагу, и кл. 2 за реактивну енергију, у
складу са техничким описом у
прилогу
Трофазна
мултифункцијска
полуиндиректна
мјерна
група,
5(6)А,
3х230/400V, мин. кл. тач. 1 за
активну енергију и снагу, и кл. 2 за
реактивну енергију, у складу са
техничким описом у прилогу

Анекс 3

Тип
Произвођач/ производ
а

Количина

30

150

30

215

20

40

Јед.
Цијен
а
без
ПДВ-а
(КМ)

Укупн
а
цијена
без
ПДВ-а
(КМ)

7

8

9

Трофазна
мултифункцијска
индиректна
мјерна група, 5(6)А, 3х100V, мин.
кл. тач. 0,5S за активну енергију
и снагу, и кл. 2 за реактивну
енергију
у складу
са техничким
GPRS модем
за повезивање
описом угрупа
прилогу
мјерних
из ставки 5, 6 и
7 у постојећи
АММ
систем, у складу са
техничким описом уPLC/3G
прилогу
Концентратор
за
повезивање
бројила из ставки 2 и 3 у
постојећи
АММ систем, у складу са
техничким описом у прилогу

5

30

5

Укупна цијена без ПДВ-а:
Напомена:
 Сва понуђена бројила, модеми и концентратори минимално морају задовољавати
Техничке захтеве наведене у Анексу 3б.
 Бројила наведена у ставкама 3. и 4. морају бити функционална са концентраром из ставке 9.
 Понуђач мора приложити детаљан преглед техничких и функционалних карактеристика
бројила
са
описом
реализације
и
функционисања,
атестном
документацијом
(сертификатима) за понуђене типове бројила (DLMS сертификат за ставке 1 - 7, и важеће
Сертификате о одобрењу типа бројила издате од надлежне институције у Републици
Српској или Босни и Херцеговини), софтверски алат за параметрирање и реализацију
функција
наведених
техничких
карактеристика
бројила
са
правом располагања
наручиоца
након
закључења
уговора. Ако се не достави наведена документација и
софтверски алат, понуда ће бити одбијена, као неисправна.
 Понуђач је у обавези да Наручиоцу пружи сви потребну техничку подршку у процесу
евалуације понуда и одабира најповољнијег Понуђача, укључујући и доставу узорака
према захтјеву Наручиоца. Понуђач је обавезан омогућити техничку подршку за процес
тестирања узорака од стране Наручиоца (лозинке за приступ софтверу бројила, демо верзију
софтвера за провјеру функционалности бројила и сл.).
 Постојећи АММ систем, у екплоатацији код Наручиоца, је "Unites" 1.1.171. Детаљне
информације о систему се могу добити на код произвођача АММ система - "Нитес"
Бањалука, или у "Електро-Бијељини" (Наручилац).
 Понуђач је у обавези након испоруке обезбедити сву потребну подршку Наручиоцу у
поступку успешне интеграције бројила и комуникационе опреме у постојећи АММ систем.
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Комплетну Тендерску документацију уз писмени захтјев можете преузети у Служби набавке и
продаје до 16.02.2017.године. до 12 часова. Мајевичка 97 Бијељина.
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