ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
На основу члана 8. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама БиХ и у складу са
Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН
(„Службени гласник БиХ“, број: 104/14)

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Набавка услуга дератизације,
дезинфекције, сузбијања змије и оса за
потребе ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д.
Бијељина

Овлашћено лице уговорног органа

_________________________________

Бијељина, септембар 2018. године
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ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број: 3991-4/18
Овим позивом за достављање понуда позивате се да доставите понуду за
извршење следећих услуга:
ПРЕДМЕТ: Набавка услуга дератизације, дезинфекције, сузбијање змија и
оса за потребе ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина интерни број
3991-4/18 ( тзв.неприоритетне услуге)
Рок за достављање понуде
Рок за достављање понуда истиче 28.09.2018.године у 11,00 сати
Вријеме отварања понуде и провођења преговори
Преговори са понуђачима ће се обавити дана 28.09.2018. године са почетком у
12,00 сати, преговори у вези достављене понуде, током којих ће предтхподно
бити утврђена компетентност, поузданост и способност за извршење уговора,
од стране понуђача. а што је предуслов за преговарање око других аспеката
будућег уговора.
Фаза 1 – Предквалификација: Уговорни орган, током преговора, прегледа
понуду која је пристигла од кандидата и утврђује да ли је кандидат компетан,
поуздан и способан за извршење уговора , односно да ли је доставио сву
документацију захтјевану овим тендерским документом.
Преглед комплетне понуде ће се извршити од стране Комисијеу присуству
кандидата ,
а што ће бити констатовано у записнику
о обављеној
предквалификацији.
Фаза 2 – Преговарање: Након прве фазе комисија ће обавити преговоре о
слиједећим елементима:
начин извршења уговора, посебност спецификације, могући ризици и критичне
тачке у процесу извршења услуга, цијена, услови извршења услуга на основу
наведених захтјева и друга питања која су у вези са предметим услугома и
њиховим ваљаним извршењем.
Фаза бр. 3 – Позив за достављање коначних понуда и оцјењивање
коначних понуда (опциона фаза)
Након закључења преговора, уговорни орган шаље позив за подношење
коначне понуде кандидатима са којима је преговарао. Кандидат доставља своју
коначну понуду која се јавно отвара, којом приликом ће уговорни орган
прегледати коначне понуде како би се утврдило (осигурало) да су исте
задовољавајуће.
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Напомена: До реализације фазе 3 доћи ће само у случају када са кандидатом
приликом реализације фазе 2 нису усаглашена сва питања у вези са
предметним услугама и њиховим ваљаним извршењем.
1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ
1.1 Поступак јавних набавки ће се извршити у складу са чланом 8. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр.
39/14) подзаконским актима који су донесени на основу Закона, а посебно са
Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН БиХ,
донесеног од стране Савјета министара Босне и Херцеговине („Сл. гласник
БиХ“, бр. 104/14), те овом тендерском документацијом.
Поступак је покренут Одлуком број: 3991-1/18 од 20.07.2018. године.
1.2 Појмови који се користе у Тендерској документацији значе сљедеће;
- „Овлашћено лице/лица“-лице/лица које(а) је Уговорни орган овластио да
дјелује(у) у његово име и лице/лица које(а) има(ју) пуномоћ да дјелуј(у)е у
име кандидата/понуђача.
- „Уговорни орган“ - ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
- „Закон“ Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 39/14)
- „Поступак набавке“ – поступак који проводи Уговорни орган на основу ове
тендерске документације.
- „Подзаконски акти“ – подзаконски акти који су донесени на основу Закона
- „Извршилац“- сваки субјект који може бити физичко или правно лице или
било која група тих лица која на тржишту нуди услуге и који је предао
понуду у складу са тендерском документацијом „ТД“- ова тендерска
документација
- „Надлежни орган“ – орган управе, суд или нотар
2. ИНФОРМАЦИЈЕ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ
2.1 ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ
Уговорни орган: Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње Зависно електродистрибутивно предузеће
„ Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Адреса: 76300 Бијељина, ул. Мајевичкабр. 97
e-mail: еlektrobn@elektrobijeljina.com
2.2 ПОДАЦИ О СЛУЖБИ ЗАДУЖЕНОЈ ЗА КОНТАКТ
Служба задужена за комуникацију: Служба за јавне набавке
- Драгиша Ђорђић- информације за технички дио, тел. 055/226-700 локал
1043 и
- Југослав Деспотовић - информације за општи дио, тел. 055/226-700 локал
1051.
e-mail: jugoslav.despotovic@elektrobijeljina.com
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2.3 НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ

Понуђачи се упозоравају да све информације у вези са поступком јавне набавке
могу да добију искључиво од надлежне службе из тачке 2.2. У противном, други
начин коресподенције уговорни орган не сматра валидним.
Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) између
уговорног органа и кандидата/понуђача треба се водити у писаној форми, на
начин да се иста доставља електронским средством , путем поште или
непосредно на адресу назначену у тендерској документацији (тачка 2.2)

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ИНТЕРНИ БРОЈ НАБАВКЕ

НАБАВКА Услуга дератизације,
дезинфекције, сузбијања змија и оса
3991-4/18
CPV код: 90000000-7 – Услуге у области
отпадних вода, отпада, чишћења и
животне средине

ЈРЈН
Додатни предмет Код – 90900000-6Услуге чишћења и санитације
РЕДНИ БРОЈ ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ВРСТА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ
без ПДВ-а
ДА ЛИ ЋЕ СЕ ЗАКЉУЧИВАТИ ОКВИРНИ
СПОРАЗУМ
ПЕРИОД НА КОЈИ ЋЕ СЕ УГОВОР
ЗАКЉУЧИТИ
ДА ЛИ ПОСТОЈИ ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ

Предметна набавка је предвиђена
Планом јавних набавки Предузећа за
2018. год на позицији 187.2
Услуге
На основу члана 8. став (2) Закона о
јавним набавкама БиХ, Правилника о
поступку додјеле уговора услуга из
Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама („ Службени гласник БиХ“,
број: 104/14)
20.000,00 КМ
НЕ
12 МЈЕСЕЦИ
НЕ

3.1 Мјесто пружања услуга је: на локацијама Уговорног органа – у Дирекцији у
Бијељини, Радним јединицама: Бијељина, Угљевик, Зворник, Братунац,
Власеница и у Пословницама Радних јединица.
3.2 Уговорене услуге ће се извршавати сукцесивно, одмах након потписивања
уговора у складу са појединачним наруџбама Наручиоца.
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3.3 Уговорни орган је предвидио закључење Уговора са једним понуђачем.
3.4 Рок извршења услуга је до 3 (три) дана од дана наруџбе.
3.5 Плаћање извршене услуге ће се вршити на сљедећи начин: одложено у
року од 60 (шездесет) дана од дана запримљене фактуре за извршене
услуге и записника о извршеним услугама, по цијенама које су дате у
понуди.
3.6 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.
3.7 Добављачима је дозвољено подуговорање и исто ће се проводити на начин
прописан Законом.
3.8 Важност понуде: 90 (деведесет) дана
4. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
4.1 Да би учествовали у поступку предметне јавне набавке, понуђачи треба да
доставе 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;
в) техничку и професионалну способност понуђача у поступку набавке
услуга у складу са чланом 50. ЗЈН БиХ
г) изјаву у вези са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине
4.2. Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности 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;
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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 услова из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити
попуњену и овјерену код надлежног органа Изјаву која је саставни дио
тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана
предаје понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан 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 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 пензијскоо и инвалидско
осигурање и здравствено осигурање.
д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу
директних и индиректних пореза.
У случају да 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 у предвиђеној динамици измирује своје
репрограмиране обавезе.
Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду
да је у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском
документацијом . У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о
испуњавању услова је дужан доставити у року од 5 дана, од дана
запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке.
Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од 3 (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.
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Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати
услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана
групе.
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне
набавке уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан
професионални прекршај у посљедње 3 (три) године, али само уколико може
доказати на било који начин, поступање посебно
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 (докази у складу са постојећим прописима у
Босни и Херцеговини).

4.3 . Члан 46. ЗЈН БиХ (Способност обављања професионалне дјелатности)
У сврху испуњавања квалификационих услова уговорни орган захтијева да
понуђач достави доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или
другим регистрима земље у којој је регистрован или да осигура посебну изјаву
или потврду надлежног органа којом се доказује његово право на обављање
професионалне дјелатности која је у вези са предметом набавке.
Докази наведени под тачком 2.1 а) а односе се на Способност обављања
професионалне дјелатности могу се доставити као оргинали или овјерене
копије оргинала, с тим да датум издавања документа који служи као доказ не
може бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од дана који је овој тендерској
документацији предвиђен као дан отварања понуда.
4.4. У складу са чланом 50. ЗЈН БиХ (техничка и професионална способност
понуђача).
Што се тиче техничке и професионалне способости, у складу са чланом 50. ЗЈН
БиХ, понуђач је дужан доказати да испуњава сљедеће минималне услове.
а) Успјешно искуство у реализацији најмање једног уговора чији су карактер и
комплексност исти или слични предмету набавке за период од посљедње 2
(двије) финансијске године, рачунајући од датума регистрације, односно,
уколико је понуђач регистрован у периоду краћем од 2 (двије) године у односу
на дан отварања понуда, онда од дана када је регистрован. Финансијска
вриједност једног уговора треба да износи минимално колика је процјењена
вриједност набавке (20.000,00 КМ без ПДВ-а).
У сврху доказивања техничке и професионалне способности, понуђачи су
обавезни да у складу са чланом 48. став 2) и 3) доставе уз понуду:
а) списак извршених уговора који понуђач доставља на свом меморандуму који
треба да буде овјерен и потписан од стране овлашћеног (одговорног) лица.,
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б) потврду-е о уредно извршеним уговорима које издају крајњи корисници,
односно они према којима је уредно извршен уговор. Ова потврда треба да
садржи податке који су прописани ставом 3) истог члана ЗЈН БиХ.
У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од стране
крајњег корисника , валидна је изјава привредног субјекта (понуђача) о уредно
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се
такве потврде осигурају.
4.5. Понуђачи треба уз понуду да доставе документацију којом потврђују
да испуњавају услове тражене под тачком 4.1. Уз понуду је неопходно
доставити изјаву којом се доказује испуњење услова из чл. 45. и 52., а 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
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 оригинали или овјерене копије оргинала.

5. СУКОБ ИНТЕРЕСА
5.1 У складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини, уговорни орган ће
одбити захтјев за учешће у поступку јавне набавке или понуду ако је
кандидат/понуђач садашњем или бившем запосленику уговорног органа дао
или је спреман дати мито у облику новчаних средстава или у било којем
неновчаном облику, с циљем остваривања утицаја на радњу, одлуку или ток
поступка јавне набавке.
5.2 Сваки кандидат/понуђач дужан је уз понуду доставити и посебну писмену
изјаву овјерену од стране надлежног органа (органа управе, суда или нотара)
да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама које за циљ имају
корупцију у предметној јавној набавци (члан 52. став (2) Закона).
5.3 У случају да захтјев или понуда коју уговорни орган прими у току поступка
јавне набавке проузрокује или може проузроковати сукоб интереса у складу са
важећим прописима о сукобу интереса Босне и Херцеговине, уговорни орган ће
поступити у складу са прописима у Босни и Херцеговини који регучишу ову
област.
5.4 Уговорни орган неће закључивати уговоре о јавној набавци с привредним
субјектима ако руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног
одбора тог уговорног органа истовремено:
a) обавља управљачке послове у том привредном субјекту или
б) је власник пословног удјела, дионице, односно других права на основу којих
учествује у управљању, односно у капиталу тог привредног субјекта од најмање
20%
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6. ПОДАЦИ О ПОНУДИ
6.1 Обавезан садржај понуде

1) Образац за цијену понуде попуњен у складу са шемом који је дат у
Анексу II тендерске документације;
2) Изјава у вези са чланом 45. Став (1) ЗЈН БиХ
3) Докази у вези са чланом 46. ЗЈН БиХ
4) Изјава у вези са чланом 52. Став (2) ЗЈН БиХ

6.2 Језик и писмо понуде
Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и
уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика Босне и
Херцеговине. Пратећи документи и штампана литература коју доставља
добављач могу бити написани на неком другом језику који се најчешће користи
у међународној трговини, под условом да је достављен и званичан превод свих
докумената на један од службених језика у БиХ. Под званичним преводом се
сматра превод овјерен од стране преводиоца, или овлашћене агенције за
превођење.
6.3 Алтернативна понуда
Понуђачима није дозвољено достављање алтернативних понуда . Један
понуђач може доставити само једну понуду. Достављање основне и
алтернативне понуде, или више алтернативних понуда од једног понуђача,
разлог је за одбијање исте.
6.4 Образац за цијену понуде
Образац за цијену понуде, који је дат у Анексу 2 Упутства о начину и припреми
модела тендерске доментације, припрема се у складу са захтјевима из
тендерске документације и чини њен саставни дио.
Понуђач је дужан доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са
свим захтјевима који су дефинисани и 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.
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6.5 Рок важења понуде
Понуда мора важити 90 дана од момента истека рока за достављање понуда.
Све док не истекне период важења понуда, Уговорни орган има право да тражи
од понуђача у писаној форми да продуже период важења њихових понуда до
одређеног датума. Понуђач који пристане да продужи период важења понуде и
о томе у писаној форми обавјести Уговорни орган, продужиће период важења
понуде и доставити продужену гаранцију за понуду (ако је иста захтјевана).
Понуда се не смије мијењати. Ако понуђач не одговори на захтјев Уговорног
органа, у том случају понуда се одбацује. Ако понуђач у понуди не наведе
период њеног важења, сматра се да понуда важи за период назначен у
тендерској документацији. У случају да је период важења понуде краћи од
наведеног у тендерској документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у
складу са чланом 60. став (1) ЗЈН БиХ.
7. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
7.1 Цијена понуде пише се бројевима и словима. У случају неслагања износа
уписаних бројчано и словима предност се даје износу уписаном словима.
У цијену понуде без пореза на додатну вриједност морају бити урачунати сви
трошкови, с тим да се попусти посебно наводе, у колони посебно назначеној у
образцу за цијену понуде. Уколико понуђач не искаже попуст на начин да је
посебно исказан у обрасцу за цијену, сматраће се да није понудио попуст.
7.2 Цијена је изражена у КМ (BАМ). Ако се цијене наводе у страној валути,
наведени износ ће се прерачунати у КМ по средњем курсу који утврђује
Централна банка Босне и Херцеговине на дан објаве обавјештења о набавци и
задржати по истом курсу све до истека периода важења понуде.
7.3 Цијена коју наведе понуђач (цијена која буде усаглашена током преговора,
односно коначна цијена) неће се мијењати у току извршења уговора и не
подлијеже било каквим промјенама.

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА
8.1 Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену
технички задовољавајуће понуде. Најнижа цијена укључује све зависне
трошкове: испорука на складиште уговорног органа, шпедитерске услуге
уколико их понуђач има, трошкове транспорта и сл. Посебно се исказује ПДВ.

9. ПЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ
9.1 Уговорни орган ће, у сврху поређења понуда, примијенити преференцијални
третман домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег, донесеној од стране Савјета министара
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 103/14).
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У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда
за преференцијални фактор од 10% за уговоре који се додјељују у 2017. години.
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка
лица са сједиштем у БиХ и која су регистрована у складу са законима у БиХ и
код којих, у случају уговора о јавној набавци услуга, најмање 50% радне снаге
која ће бити ангажованау извршењу предметних услуга су резиденти БиХ.
У сврху доказивања испуњености услова преференцијалног третмана
домаћег, понуђачи су обавезни уз понуду доставити изјаву под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу на свом меморандуму која ће бити
овјерена и потписана од стране одговорног лица понуђача, а иста треба да
садржи следеће податке: име и презиме, адресу пребивалишта, број личне
карте и стручну спрему лица која ће бити ангажована у извршењу предметних
услуга.
Примјена преференцијалног фактора је искључена у односу на земље
потписнице Анекса 1 Споразума о измјени и приступању централноевропском
споразуму о слободној трговини- Консолидована верзија централноевропског
споразума о слободној трговини (CEFTA 2006).
Понуђачи који долазе из земаља потписница (CEFTA 2006) изван БиХ дужни су
као доказ доставити потврду или други одговаарајући документ издат од стране
институције која је надлежна за издавање истих у њиховим земљама.

10. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Начин достављања понуде
Понуда се доставља у оргиналу на којој читко пише „ОРГИНАЛ ПОНУДЕ“ , у
затвореној коверти у сједиште уговорног органа на сљједећу адресу:
Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће
а.д. Требиње Зависно електродистрибутивно предузеће „ Електро-Бијељина“
а.д. Бијељина, ул. Мајевичка бр. 97, 76 300 Бијељина (на протокол код
уговорног органа).
На коверти понуде мора бити назначено
а) назив и адреса уговорног органа
б) назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу
ц) интерни број набавке
д) назив предмета набавке
е) назнака „не отварај“
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11. ПРЕГОВОРИ
11.1 О поступку преговора се сачињава записник.
11.2 Предмет преговора ће бити : начин обављања преговора, посебности
спецификације, могући ризици и критичне тачке у процесу извршења услуга,
цијена, услови извршења услуга на основу наведених захтјева и друга питања
која су у вези са предметним услугама и њиховим ваљаним извршењем.
11.3 Преговори ће се провести у три фазе и то:
Фаза 1 - Предквалификација; Уговорни орган током преговора прегледа
понуду која је пристигла од кандидата/понуђача и потврђује да ли је
кандидат/понуђач компетентност, поузданост и способан за извршење уговора ,
тачније да ли је доставио сву документацију захтјевану овим тендерским
документом.
Преглед комплетне понуде ће се извршити непосредно и Комисијски
истовремено са самим поступком преговора , а што ће бити констатовано
Записником о вођењу преговора.
Фаза 2 – Преговарање; Преговори ће се обавити о слиједећем:
Начин извршења уговора, посебност спецификације, могући ризици и критичне
тачке у процесу извршења, цијена, услови извршења на основу наведених
захтјева и друга питања која су у вези са предметном услугом и њиховим
ваљаним извршењем.
Фаза 3 – Позив за достављање коначних понуда и оцјењивање коначних
понуда (опциона фаза)
Након закључења преговора уговорни орган шаље позивза подношење коначне
понуде понуђачу са којим је преговарао.Понуђач доставља своју коначну
понуду , која се јавно отвара и коју ће уговорни орган прегледати да би се
осигурало да је понуда задовољавајуће.
(Напомена:
до реализације фазе 3 ће доћи само у случају када са
кандидатом/понуђачем, приликом реализације фазе 2, нису усаглашена сва
питања у вези са предметним услугама и њиховим ваљаним извршењем).
12. УГОВОР
12.1 Уговорни орган ће обавјестити понуђача, ако је испонуио све захтјеве
уговорног органа, о датуму и мјесту закључивања уговора.
12.2 Општи услови уговора ће се заснивати на Закону о облигационим
односима и осталим позитивним законским прописима Босне и Херцеговине,
овој тендерској документацији и понуди изабраног понуђача.
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12.3 Услови за потписивање уговора: Изабрани понуђач је обавезан да прије
потписивања уговора достави Уговорном органу:
- Рјешење Министарства здравља и социјалне заштите за обављање
тражених услуга ( ДДД послова)
- Рјешење Министарства здравља и социјалне заштите о испуњености
услова за обављање промета-коришћење биоцида (отровних материја)
Уколико изабрани понуђач не достави захтјевана Рјешења (оргинале или
овјерене копије) прије потписивања уговора, Уговорни орган ће уговор
понудити другорангираном понуђачу.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
13.1 Трошак понуде
Трошак припреме понуде и подношење понуде у цијелости сноси понуђач.
13.2 Рок за доношење одлуке о избору/поништењу поступка
Уговорни орган доноси одлуку о додјели уговора или одлуку о поништењу
поступка набавке у року који је одређен тендерском документацијом као рок
важења понуде, а најкасније у року од седам дана од дана истека важења
понуде, односно у продуженом периоду рока важења понуде, у сладу са чланом
60. став (2) ЗЈН БиХ.
Уговорни орган ће истовремено у року од 3 (три) дана, а најкасније у року од 7
(седам) дана од дана доношења одлуке, у писаном облику, обавјестити
понуђаче о донесеним одлукама у погледу оцјене понуда или поништења
поступка.
13.3 Појашњење тендерске документације
Понуђач може тражити појашњење тендерске документације од уговорног
органа у писаној форми, на шта ће бити одговорено благовремено и у складу са
одговарајућим одредбама ЗЈН БиХ.
13.4 Корекција грешака и пропуста
Када рачунске операције везане за појединачне ставке из обрасца за цијену
понуде или цијена понуде без пореза на додатну вриједност наведени у
испуњеном обрасцу за цијену понуде не одговарају методологији дефинисаној у
члану 5. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда ( „Сл.
гласник БиХ“, бр. 90/14) , уговорни орган исте исправља у складу са
методологијом прописаном у наведеном члану подзаконског акта.
Уговорни орган ће исправљати и друге рачунске грешке у обрасцу за цијену
понуде и обрасцу за достављање понуде.
У захтјеву за прихватање исправке рачунске грешке који уговорни орган
обавезно мора тражити, означава се који дио понуде је исправљен као и нова
14

цијена понуде произашла након исправке. Јединична цијена ставке се не
сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати.
Одговор понуђача на захтјев за прихватање исправке рачунске грешке саставни
је дио записника о прегледу и оцјени понуда.
13.5 Уговорни орган може у писаној форми тражити од понуђача да појасни или
допуни документе које је доставио без да мијења суштину своје понуде, а у
складу са чланом 68. Закона о јавним набавкама БиХ.
14. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА
14.1 Понуђачи који имају оправдан инерес за уговор о јавној набавци и сматрају
да је уговорни орган у току датог поступка додјеле уговора извршио повреде
Закона и/или подзаконских аката, има право уложити жалбу на начин и у
временском року који је одређен у складу са Одјељком III Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
14.2 Жалба се доставља уговорном органу у најмање 3 (три) примјерка у
писаној форми (адреса: Мајевичка бр. 97, 76300 Бијељина, ЗЕДП „ЕлектроБијељина“а.д. Бијељина), а у складу са одговарајућим одредбама ЗЈН БиХ
(Одјељак III Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине).

15. АНЕКСИ, ОБРАСЦИ И ДРУГА ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
АНЕКСИ:
Анекс II - Образац за понуду
Анекс III - Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом
Aneks IV - Образац повјерљивих информација
Анекс V - Изјава о испуњавању услова из члана 45. ЗЈН БиХ
Анекс VI - Изјава у вези са чланом 52. ЗЈН БиХ
Анекс VII - Нацрт Уговора
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Анекс II
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Број набавке: 3991-4/18
Број обавјештења са Портала ЈН:
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)
(НАПОМЕНА: уколико понуду доставља група понуђача, уписуу се исти подаци за све
чланове групе понуђача као и када понуду доставља само један понуђач, а поред
назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се 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
E-mail
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
(НАПОМЕНА: уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача
попуњава представник групе понуђача)
У поступку јавне набавке коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних
набавки, Број обавјештења:
, дана
. године, достављамо
понуду и изјављујемо сљедеће:
1. у складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број: 3991-4/18
овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икакавих резерви или
ограничења.
2. овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку робе
у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и
утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења
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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 урачунатим 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%
вриједности понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ, а докази да наша
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 __________ .
6. ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности који су
тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо
изјавому овој понуди.

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
_____________________________
(име и презиме)
_____________________________
(потпис)
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САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Наша понуда садржи документа означена од 1 до ___, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. .......... итд.
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Анекс III
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Назив добављача _____________________________
Понуда број: _________________

Назив услуга

Редни
број

Цијена услуге
без ПДВ-а

1

Дератизација, дезинсекција, дезинфекција, сузбијање
змија и оса за потребе
РЈ „Електродистрибуција“ Бијељина

2

Дератизација,дезинсекција, дезинфекција,
змија и оса за потребе
РЈ „Електродистрибуција „Угљевик

3

Дератизација, дезинсекција, дезинфекција, сузбијање
змија и оса за потребе
РЈ „Електродистрибуција „Зворник

4

Дератизација, дезинсекција, дезинфекција, сузбијање
змија и оса за потребе
РЈ „Електродистрибуција „Братунац

5

Дератизација, дезинсекција, дезинфекција, сузбијање
змија и оса за потребе
РЈ
„Електродистрибуција „Власеница

6

Дератизација, дезинсекција, дезинфекција, сузбијање
змија
и
оса
за
потребе
Дирекција

сузбијање

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

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ.
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
исправљати
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Анекс III-а
ПРИЛОГ
Спецификација објеката и површина
за дезинсекцију, дезинфекцију, дератизацију, сузбијање змија и оса
1. РЈ "Електродистрибуција БИЈЕЉИНА"
• Објекти:
 Пословница Бијељина (пословна зграда, магацини, ТС 35/10 kV Бијељина II,
ТС 35/10 kV Бијељина III, ТС 35/10 kV Остојићево, ТС 35/10 kV Дворови; ТС
35/10 kV Бијељина IV, 8 зиданих ТС 10/0,4 kV);
 Реон Драгаљевац (канцеларија, магацин, ТС 35/10 kV Чађавица);
 Пословница Пелагићево (пословна зграда, магацини, гараже, радионице, ТС
35/10 kV Пелагићево);
 Пословница Јања (пословна зграда, магацини, гараже, радионице,
зидане ТС 10/04, kV).
• Плац око зграде Радне јединице.
Активности:
 дезинсекција: ..........................2661 m²,
 дератизација: ..........................2111 m²,
 сузбијање змија на локацијама:
ТС 35/10 kV Бијељина II, ТС 35/10 kV Бијељина III, ТС 35/10 kV
Остојићево, ТС 35/10 kV Дворови, ТС 35/10 kV Бијељина IV,
ТС
35/10 kV Чађавица, ТС 35/10 kV Пелагићево.
2. РЈ "Електродистрибуција УГЉЕВИК"
• Објекти:
 Управна зграда РЈ (канцеларије, купатила, сала, кухиња, архива, ходници);
 Пословница Угљевик:
▪ Пословна зграда (канцеларије, купатило, гардеробер, сала, кафе кухиња,
санитарни чворови, ходници); магацини; радионице; котловница; гараже и
др.;
▪ ТС 35/10 kV "Модран" (санитарни чвор, простор за аку батерије, простор за
ћелије и командни простор);
 Пословница Лопаре (магацин; гараже; пословна зграда - канцеларије, кафе
кухиња, санитарни чворови, ходници, гардеробер и др.);
▪ ТС 35/10 kV "Прибој" (санитарни чвор, простор за аку батерије, простор за
ћелије и командни простор).
Активности:
 дезинсекција: .......................... 2044 m²,
 дезинфекција: .......................... 62 m²,
 дератизација: .......................... 1600 m²,
 сузбијање змија на локацијама:
ТС 35/10 kV "Модран", ТС 35/10 kV "Прибој" и Репетитор "Удригово".
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3. РЈ "Електродистрибуција ЗВОРНИК"
• Објекти:
 Пословница Зворник (управна зграда са кафекухињом, архива, радионице,
магацини, гараже, портирница и др., услужни центар,
ТС 35/10 kV
Зворник I, ТС 35/10 kV Каменица, ТС 35/10 kV Каракај,
10 ТС 10/0,4 kV);
 Пословница Козлук (пословна зграда, магацин, гараже, ТС 35/10 kV Козлук,
ТС 10/0,4 kV Козлук I и Г. Шепак);
 Реон Осмаци и Реон Брањево (зграде и 2 ТС 35/10 kV).

Активности:
 дезинсекција: ...........................150 m²,
 дезинфекција: ..........................150 m²,
 дератизација: .......................... 2300 m²,
 сузбијање змија на локацијама:
ТС 35/10 kV Зворник I, ТС 35/10 kV Каменица, ТС 35/10 kV Каракај, ТС
35/10 kV Цапарде у Реону Осмаци, ТС 35/10 kV Козлук, ТС 35/10 kV
Брањево; Репетитор "Млађевац".
4. РЈ "Електродистрибуција БРАТУНАЦ"
• Објекти:
 Управа (канцеларијске просторије, котловница);
 Пословница Братунац (магацински простор, котловница, канцеларијски
простор, дежурана, санитарни чвор);
 Пословница Сребреница (магацински простор, котловница, канцеларијски
простор);
 Реон Скелани (канцеларијски простор, магацински простор).
Активности:
 дезинсекција: .......................... 850 m²,
 дезинфекција: .......................... 850 m².
• Објекти:
 ТС 35/10 kV Братунац I, ТС 35/10 kV Братунац II, ТС 35/10 kV Кравица, ТС
35/10 kV Сребреница, ТС 35/10 kV Зелени Јадар;
 ЗТС 10/0,4 kV Пилана и ЗТС 10/0,4 kV Сребреница;
 Пословница Братунац (магацин, котловница, надстрешница);
 Пословница Сребреница (магацински простор, котловница);
 Реон Скелани (магацински простор);
 Братунац 2 (магацин).
Активности:
 дератизација: .......................... 1238 m²,
 сузбијање змија на локацијама:
ТС 35/10 kV Братунац I, ТС 35/10 kV Братунац II, ТС 35/10 kV Кравица,
ТС 35/10 kV Сребреница, ТС 35/10 kV Зелени Јадар; Репетитор "Чауш".
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5. РЈ "Електродистрибуција ВЛАСЕНИЦА"
• Објекти:
 Управна зграда РЈ (подрум + 2 нивоа, архива, котловница);
 Пословница Власеница (зграда Пословнице, магацин, гараже, 5 зиданих ТС);
 Пословница Милићи (зграда Пословнице, магацин, гаража, 2 ТС 35/10 kV, 4
зидане ТС);
 Пословница Шековићи (зграда Пословнице, магацин, гаража, ТС 35/10 kV, 4
зидане ТС);
 Пословница Хан Пијесак (зграда Пословнице, магацин, ТС 35/10 kV,
4
зидане ТС);
 Пословница МХЕ:
-МХЕ "Власеница" Горњи Залуковик(постројење, магацин, помоћна зграда),
-МХЕ "Тишча" (постројење, магацин);
 Викенд кућа "Игришта" (приземље и спрат).

Активности:
 дезинсекција: ...........................2057 m²,
 дезинфекција: ..........................2057 m²,
 дератизација: ...........................2057 m².
 сузбијање змија на локацији:
ТС 35/10 kV Милићи, ТС 35/10 kV Душаново-Нова Касаба,
ТС
35/10 kV Шековићи, ТС 35/10 kV Хан Пијесак; МХЕ “Власеница”, МХЕ
“Тишча”.
6. ДИРЕКЦИЈА - Бијељина
• Објекти:
 Управна зграда;
 Баждарница са лакирницом;
 Централни магацин са канцеларијом;
 Радионица Службе експлоатације у РЈ Бијељина.
Активности:
 дезинсекција: .......................... 3600 m²,
 дезинфекција: ......................... 1800 m²,
 дератизација: .......................... 3600 m².

22

У К У П Н О
(површине-објекти и просторије у 5 Радних јединица и Дирекцији)
за дезинсекцију, дезинфекцију, дератизацију, сузбијање змија и оса
Активности:
 дезинсекција: .......................... 11362 m²,
 дезинфекција: ......................... 4919 m²,
 дератизација: .......................... 12906 m²,
 сузбијање змија на локацијама:
- РЈ Бијељина:
ТС 35/10 kV Бијељина II, ТС 35/10 kV Бијељина III, ТС 35/10 kV
Остојићево, ТС 35/10 kV Дворови, ТС 35/10 kV Бијељина IV, ТС
35/10 kV Чађавица, ТС 35/10 kV Пелагићево;
- РЈ Угљевик:
ТС 35/10 kV "Модран", ТС 35/10 kV "Прибој"; Репетитор
"Удригово";
- РЈ Зворник:
ТС 35/10 kV Зворник I, ТС 35/10 kV Каменица, ТС 35/10 kV Каракај,
ТС 35/10 kV Цапарде у Реону Осмаци, ТС 35/10 kV Козлук, ТС 35/10
kV Брањево; Репетитор "Млађевац";
- РЈ Братунац:
ТС 35/10 kV Братунац I, ТС 35/10 kV Братунац II, ТС 35/10 kV Кравица,
ТС 35/10 kV Сребреница, ТС 35/10 kV Зелени Јадар, Репетитор
"Чауш";
- РЈ Власеница:
ТС 35/10 kV Милићи, ТС 35/10 kV Душаново-Нова Касаба,
ТС 35/10 kV Шековићи, ТС 35/10 kV Хан Пијесак;
МХЕ
“Власеница”, МХЕ “Тишча”;
 сузбијање оса (по потреби) у електроенергетским објектима.
Обавеза овлашћене организације је да изврши услуге стручно и
квалитетно, уз примјену најсавременијих препарата из области дезинсекције,
дезинфекције, дератизације, сузбијања змија и оса, те да предузме све
неопходне мјере да не дође до угрожавања здравља људи и нарушавања
животне средине. По извршењу услуга дезинсекције, дезинфекције,
дератизације, сузбијања змија и оса, у случају да се укаже потреба за
понављањем услуга на локацијама, неопходно је да изабрани извршилац
услуга изврши и поновне-корективне услуге, које би ишле на трошак извршиоца
тј. не би се накнадно зарачунавале наручиоцу услуга.
Након реализације услуга дезинсекције, дезинфекције, дератизације,
сузбијања змија и оса, у свим организационим дијеловима Предузећа, како је
наведено у прилогу, овлашћена организација која је извшила наведене услуге
треба да сачини и достави овлашћеном лицу Предузећа, посебно за сваки
организациони дио ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина (5 Радних
јединица и Дирекцију):
- Стручни извјештај о извршеним услугама - по 2 примјерка и
- Финансијски извјештај о извршеним услугама - по 1 примјерак.
-------------------------------потпис понуђача м.п.
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Анекс IV
ОБРАЗАЦ ПОВЈЕРЉИВИХ ИНФОРМАЦИЈА

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

Потпис и печат Понуђача:
__________________________
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Анекс V
Изјава о испуњавању услова из члана 45. ЗЈН БиХ
став (1) тачка од а) до г) Закона о јавним набавкама БиХ
(“Сл. гласник БиХ”, бр. 39/14)

Ја, нижепотписани ___________________________(име и презиме), са личном
картом број: ______________издатом од _______________ , у својству представника
привредног
друштва,
предузетника
или
сродне
дјелатности
__________________________________________________________________
(навести положај, назив привредног друштва,предузетника или сродне
дјелатности)
ИД број: _______________, чије сједиште се налази у ______________________
(град/општина),на адреси __________________________________(улица и број)
,
као
кандидат/понуђач
у
поступку
јавне
набавке
________________________________(навести тачан назив и врсту поступка) , а
којег
проводи
уговорни
орган_______________________________
(навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештње о јавној
набавци број: ______________ у “Сл. Гласнику БиХ”, број: ____________ , а у складу са
чланом 45. став (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/понуђач _______________________________ у наведеном поступку јавне
набавке,којег представљам, није:
а) правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организова криминала, корупције, преваре или прања новца, у складу са важећим
прописима у БиХ или земљи регистрације;
б) под стечајем или је предмет стечајног поступка или је, пак, предмет ликвидационог
поступка;
в) пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у БиХ или
земљи регистрације;
г) пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају
додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до г) на захтјев
уговорног органа и у року који одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3)
тачкаа).
Коначно, 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.
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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 информа-ција код надлежних органа.
Изјаву дао:
________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________
Потпис и печат надлежног органа:
________________________

М.П.
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Анекс VI
Изјава о испуњавању услова из члана 52. ЗЈН БиХ
став (2) Закона о јавним набавкама БиХ
(“Сл. гласник БиХ”, бр. 39/14)

Ја, нижепотписани _________________________, са личном картом број:
___________________
(име и презиме)
Из
датом од _______________ , у својству представника привредног друштва,
предузетника
или
сродне
дјелатности
_______________________________________________________________
(навести положај, назив привредног друштва,предузетника или сродне дјелатности)
ИД број: _____________, чије сједиште се налази у ______________________ , на
(град/општина)

адреси ______________________, као кандидат/понуђач у поступку јавне наба(улица и број)

вке _______________________________________________________________,
(навести тачан назив и врсту поступка)

а којег проводи уговорни орган _______________________________________,
за који је објављено обавјештење о јавној набавци (уколико је објављено)
број: ______________ у “Сл. гласнику БиХ”, број: ____________ , а у складу са
чланом 52. став (2) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ниједном 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 уздржава 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
слућбеника, у циљу да обави, у оквиру свог службеног положаја, радње које би
требало да обавља, или се уздржава од обављања радњи које не треба да
изврши.
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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
поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за
кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге
одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________
Потпис и печат надлежног органа:
________________________

М.П.
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НАЦРТ
Анекс VII

1. Понуђач/добављач____________________________,
заступан
по
________________________, (име и презиме,функција) (у даљем тексту
ИЗВРШИЛАЦ),
2. МХ “ЕРС”- МП а.д. Требиње - ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д., Мајевичка
97, Бијељина, кога заступа Недељко Ћорић, в.д. директор (у даљем тексту
НАРУЧИЛАЦ),
закључују:

УГОВОР
о набавци услуга дератизације, дезинсекције, дезинфекције, сузбијања
змија и оса за потребе ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је набавка услуга дератизације, дезинсекције,
дезинфекције, сузбијања змија и оса за потребе ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д.
у складу са Анекс II Дио Б за достављање понуда бр. 3991-1/18 од _______.год.,
спецификацијом Наручиоца и понудом испоручиоца која чини саставни дио
уговора.
Рок испоруке
Члан 2.
Испоручилац је сагласан да услуге из члана 1. овог уговора изврши у
року од 3 (три) дана од дана наруџбе Наручиоца. Испоручилац се обавезује да
извршену услугу фактурише у складу са јединичним цијенама из прихваћене
понуде и да уз фактуру обавезно достави радни налог потписану од стране
овлашћеног лица Наручиоца.
Вриједност уговора
Члан 3.
Укупна вриједност услуга по овом уговору износи: _________ КМ (навести
износ у КМ, бројем и словима)
У цијену су урачунати сви трошкови у складу са понудом Испоручиоца.
Цијене за услуге по овом уговору дате су у КМ, без ПДВ-а.
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Мјесто пружања услуга
Члан 4.
Мјесто пружања услуга је: на локацијама Уговорног органа – у Дирекцији
у Бијељини , Радним јединицама: Бијељина, Угљевик, Зворник, Братунац,
Власеница и у Пословницама Радних јединица.
Рокови плаћања
Члан 5.
Наручилац се обавезује да примљену робу Извршиоцу плати у року од 60
дана од дана испоруке и испостављене фактуре.
Рокови плаћања почињу тећи од дана пријема фактуре и отпремнице овјерених
од стране овлаштеног лица Наручиоца.
Рјешавање спорова
Члан 6.
Све евентуалне неспоразуме у погледу тумачења или реализације овог
уговора уговорне стране ће рјешавати споразумно у духу добрих пословних
односа.
Уколико се настали спор не буде могао ријешити споразумно, спор ће
ријешити Окружни привредни суд у Бијељини.
Опште одредбе
Члан 7.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и
Извршиоца, а траје до реализације уговореног износа.
Члан 8.
Уговорне стране задржавају право раскида уговора уз отказни рок од 15
дана.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примјерка.
ИЗВРШИЛАЦ
_____________________

НАРУЧИЛАЦ
______________________

(Напомена: Нацрт овог уговора дужно је потписати и овјерити печатом лице овлашћено испред Понуђача за
потписивање уговора. Остале податке Понуђачи нису обавезни попунити. У случају непоступања по овој напомени,
садржаној и у тачки 4.6. ТД, Понуда Понуђача ће бити одбачена као непотпуна).
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