ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Набавка услуга сервисирања и
одржавања трактора „John Deere“ код
овлаштеног сервисера за потребе
возног парка ЗЕДП „Електро-Бијељина“
а.д.
Бр. 4536-4/16

Преговарачки поступак без објаве
обавјештења

Бијељина, јануар 2017.

ПРЕДМЕТ: Набавка услуга сервисирања и одржававања трактора марке
John Deere код овлаштеног сервисера за потребе ЗЕДП „ЕлектроБијељина“а.д.
Број: 4536-4/16
Датум: 26.01.2017 године

1. 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.
1.1.

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.
1.2.

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.

2. 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
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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:
- Горан Марковић; 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.

3. Предмет набавке
3.1. Предмет јавне набавке је: Набавка услуга сервисирања и одржававања
трактора марке John Deere код овлаштеног сервисера
за потребе ЗЕДП
„Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, како је описано у Техничкој спецификацији
услуга (списак радника) (Анекс 2. ове Тендерске документације).
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9

Набавка је планирана под тачком 10.3.7 извода из плана за 2016. Год.
и проводи се на основу одлуке Управе о покретању поступка јавне
набавке бр. 4536-1/16 од 14.10.2016. год.
Уговорни орган је предвидио закључење оквирног споразума са
једним понуђачем на годину дана.
Плаћање услуга ће се вршити на сљедећи начин: авансно по
извршеној дефектажи и одобреном предрачуну .
Процјењена вриједност набавке (без ПДВ-а) је: 30.000,00 КМ.
Мјесто пружања услуга су Радне јединице у Бијељини, Угљевику,
Зворнику, Братунцу и Власеници.
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.
Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена.

4. 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 :
3

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
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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.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави документ којим доказује да
једини овлаштени сервисер трактора John Deere на територији БиХ.

5. 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 ).

6. Садржај почетне понуде
6.1. 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
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7. 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
писати: “ОРИГИНАЛ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ” .

на којој ће читко

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,
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- 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 10.02.2017. 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.
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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

__________________________
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Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке: 4536-4/16

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 15.12.2016. године,
достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. у складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број: 4536-4/16
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
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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)
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Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
УСЛУГА
Страна ___ до ___
Назив добављача _____________________________
Понуда број: _________________
Редн
и
број

Опис услуга

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

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.
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Спецификација за набавку услуга сервисирања и одржавања трактора
марке ,,Џон Дир” тип 65 30 (6530ццм и 88кв) 2008.годиште за потребе
возног парка ЗЕДП ,,Електро-Бијељина” А.Д.
Рб.

Назив услуге и дијелова

Количина

Јединична цијена
са уградњом и
путним
трошковима
КМ
(без ПДВ-а)

Укупна цијена
са уградњом и
путним
трошковима КМ
(без ПДВ-а)

Поправка кочница
1
Замјена сета квачила
1
Замјена филтера уља
1
Замјена
филтера
1
ваздуха
5.
Замјена
задњих
1
фелги
6.
Замјена
предњих
1
фелги
7.
Замјена лежајева на
1
задњим точковима
8.
Замјена лежајева на
1
предњим точковима
Замјена ПК каиша са
1
9.
шпанерима
10.
Замјена
предњег
1
семеринга радилице
11.
Поправка алнасера
1
12.
Поправка
1
алтернатора
13.
Замјена пумпе за воду
1
14.
Замјена акумулатора
1
15.
Поправка
електро
1
инсталација
16.
Замјена дизни мотора
1
17.
Замјена серво пумпе
1
18.
Замјена стоп свјетла
1
19.
Замјена фарова
1
20.
Замјена хладњака
1
21.
Замјена
кардана
1
предњих точкова
22.
Замјена
инструмент
1
табле дигиталног сата
23.
Ретровизори Л+Д
2 ком.
24.
Редован сервис
5
Укупна цијена понуде (КМ) без ПДВ-а
1.
2.
3.
4.

12

Анекс 3
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
у вези са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине
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 обавјештење о јавној
набавци 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 дa обави, у оквиру свог службеног положаја,
радње које би требало да обавља, или се уздржава од обављања радњи које
не треба да изврши.
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.
13

