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 љекарског прегледа
радника (поновљено обавјештење за
лот 3) за потребе ЗЕДП „ЕлектроБијељина“ а.д. Бијељина

Овлашћено лице уговорног органа

_________________________________

Бијељина, мај 2017. године

САДРЖАЈ
Општи подаци
1. Подаци о уговорном органу
2. Подаци о служби задуженој за комуникацију
Подаци о предметну јавне набавке
Подаци о понуди
3. Садржај и начин припреме понуде
4. Начин достављања понуде
5. Образац за цијену понуде
6. Начин одређивања цијене понуде
7. Критериј за додјелу уговора
8. Језик и писмо понуде
9. Рок важења понуде
Остале одредбе
Додатне информације
ПРИЛОЗИ
I Образац за цијену понуде
II Изјава у складу са чланом 52. Закона
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ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број: 5802-4-П/16
04.05.2017. године
Овим позивом за достављање понуда позивате се да доставите понуду за
извршење следећих услуга:
ПРЕДМЕТ: набавку услуга љекарског прегледа радника (чувари са
оржјем) за потребе ЗЕДП “Електро-Бијељина” а.д. Бијељина интерни број
5802-4-П/16 ( тзв.неприоритетне услуге)
Рок за достављање понуде
Рок за достављање понуда истиче 16.05. 2017.године у 11,00 сати
Вријеме отварања понуде и провођења преговори
Преговори са понуђачима ће се обавити дана 16.05. 2017. 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.
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.

3

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: 5802-1/16 од 08.12.2016. 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 набавку и продају
- Драгиша Ђорђић- информације за технички дио, тел. 055/226-700 локал
1043 и
- Данијел Пајић - информације за општи дио, тел. 055/226-700 локал 1051.
e-mail: еlektrobn@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)
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
ИНТЕРНИ БРОЈ НАБАВКЕ
ЈРЈН
РЕДНИ БРОЈ ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ВРСТА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАБАВКА УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ
ПРЕГЛЕДА РАДНИКА
БУЏЕТ ЗА 2016. Годину
85000000-9: Услуге у области здравства
и социјалне заштите
Предметна набавка је предвиђена
Планом јавних набавки Предузећа за
2016. год на позицији 7.2
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)

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
НАБАВКА УСЛУГА ЉЕКАРСКОГ
ПРЕГЛЕДА РАДНИКА –ЧУВАРИ СА
ОРУЖЈЕМ

900,00 КМ
НЕ
12 МЈЕСЕЦИ
НЕ
900,00 КМ

3.1 Врста, квалитет и количина предмета набавке (спецификација
предмета набавке)
Љекарски преглед радника за РЈ Зворник и Дирекцију неопходно је извршити за
раднике који раде на мјестима са повећаним ризицима. Прегледе је неопходно
извршити у складу са актом о процјени ризика и правилника о претходним и
периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са
повећаним ризиком у складу са „Службеним гласником Републике Српске“, бр.
68/08.
- Набавка услуга љекарског прегледа радника –
- ЧУВАРИ СА ОРУЖЈЕМ -

Ред
.бр.
1.

Врста услуге
Набавка услуга љекарског
прегледа радника –ЧУВАРИ СА
ОРУЖЈЕМ

Јед. мјере

Количина

Комплетан
преглед
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Напомена: Овлашћена организација за пружање услуга љекарског прегледа
радника мора да има регистровану биохемијску лабораторију, што доказује
рјешењем Министарства здравља и социјалне заштите.
Прегледи радника ће се вршити на пунктовима, на подручју Радних јединица,
Пословница и Дирекције Предузећа.
3.2 Период извршења услуга : 3 (три) календарска дана од дана потписивања
уговора.
3.3 Услови и начин плаћања : Сукцесивно 30 (тридесет) дана, по
испостављеној фактури и списку радника , овјереног од стране овлашћеног
лица уговорног органа о извршеним услугама.
4. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
4.1
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности према члану 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;
в) 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;
г) 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.
4.2
Понуђачи, сходно члану 46. ЗЈН БиХ ( способност обављања
професионалне дјелатности ) морају задовољити следеће минималне
услове:
а.) Понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која је
предмет набавке у одговарајућим професионалним или другим регистрима
земље у којој су регистровани.
б.) Понуђач мора имати увјерење надлежног Министарства за обављање услуга
периодичног прегледа радника на радним мјестима са повећаним ризицима.
в) Овлашћена организација за пружање услуга љекарског прегледа радника
мора да има регистровану биохемијску лабораторију, што доказује рјешењем
Министарства здравља и социјалне заштите.
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4.3
Потребни докази у сврху доказивања личне способности по члану 45.
став (1) ЗЈН БиХ (условима из тачке 4.1 тендеске документације):
а) 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) 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;
в) да 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;
г) да 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.
4.4
Потребни докази у циљу оцјене способности обављања професионалне
дјелатности сходно члану 46. ЗЈН БиХ (условима из тачке 4.2 тендеске
документације):
а) Извод из Судског регистра или документ или документ који је еквивалентан
изводу из судског регистра односно посебна изјава или потврда надлежног
органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност,
све према важећим прописима замље сједишта понуђача/земље у којој је
регистрован понуђач.
б) Увјерење издато од стране Минисарства здравља и социјалне заштите да је
понуђач овлаштен за обављање услуга периодичног прегледа радника на
радним мјестима са повећаним ризиком.
в) Рјешење Министарства здравља и социјалне заштите о регистрованој
биохемијској лабораторији пружаоца услуга.
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.
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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 2 тендерске документације;
2) Докази у вези са чланом 45. Став (1) ЗЈН БиХ:
а) извод из казнене евиденције да није 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 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;
в) потврде да 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;
г) потврде да 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.
3) Докази у вези са чланом 46. ЗЈН БиХ:
а) Извод из Судског регистра или документ или документ који је
еквивалентан изводу из судског регистра односно посебна изјава или
потврда надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају
професионалну дјелатност, све према важећим прописима замље
сједишта
понуђача/земље
у
којој
је
регистрован
понуђач;
б) Увјерење издато од стране Минисарства здравља и социјалне
заштите да је понуђач овлаштен за обављање услуга периодичног
прегледа радника на радним мјестима са повећаним ризиком.
в) Рјешење Министарства здравља и социјалне заштите о регистрованој
биохемијској
лабораторији
пружаоца
услуга.
4) Писмена изјава понуђача из члана 52. Став (2) ЗЈН БиХ (прилог 1)
овјерена од стране надлежног органа (органа управе, суд или нотар).

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
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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.
6.5 Рок важења понуде
Понуда мора важити 60 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.
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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 цијену
прихватљиве понуде.
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 старне Савјета министара Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 103/14).
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда
за преференцијални фактор од 10% за уговоре који се додјељују у 2017. и 2018.
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 роба, најмање 50% вриједности
понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама или
радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ.
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног
третмана домаћег понуђачи су дужни доставити изјаву да су запослени
резиденти БиХ.
10. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Начин достављања понуде
Понуда се доставља у оргиналу и једној копији, на којима читко пише
„ОРГИНАЛ ПОНУДЕ“ и „КОПИЈА 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“

Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или
уметање листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио
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се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање
листова (књижни увез или осигурање јемствеником). Дијелове понуде као што
су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити
увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио
понуде.
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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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
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.
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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).
14. АНЕКСИ, ОБРАСЦИ И ДРУГА ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Анекс 2 – Образац за понуду
Анекс 3 – Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом
Анекс 4 - Образац повјерљивих информација
Прилог 1 - Изјава у вези са чланом 52. ЗЈН БиХ
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Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Број набавке: _____________________
Број обавјештења на Порталу јавних набавки: _____________________
Број понуде: _____________
Датум: ________ 20___ . године
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа
Адреса
Сједиште
ПОНУЂАЧ:
(НАПОМЕНА: ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је
навести назив члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на
овлашћеног представника групе)

Назив и сједиште понуђача
(овлашћени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ понуђача
(за сваког члана групе понуђача
уколико се ради о групи понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ-а
Адреса за доставу поште
E-mail
Контакт особа
Број телефона
Број факса
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на својој webстраници дана ______ 2017. године, достављамо вам понуду и изјављујемо
сљедеће:
1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Укупна цијена наше понуде износи:
Укупна цијена без ПДВ-а: ______________КМ или
словима_____________________________________ .
.
Попуст у износу од _____ %, тако да цијена са попустом без ПДВ-а износи:
_____________ КМ или словима: ____________________________________ .
Укупна цијена са ПДВ-ом: ________________ КМ или словима:
_____________________________________________ .
2. Рок важења понуде: 60 дана од момента истека рока за достављање
понуда.

3. Прихватамо све услове дефинисане овом тендерском документацијом
без икаквих резерви и ограничења. У прилогу достављамо образац за
цијену понуде који је попуњен у складу са захтјевима из тендерске
документације. У случају разлике у цијенама из ове изјаве и обрасца за
цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.
4. ОПЦИЈА: У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег, изјављујемо сљедеће (заокружити
оно што је тачно):
а) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног
третмана домаћег, те достављамо захтијеване доказе наведене у
тендерској документацији
б) Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног
третмана домаћег
5. Ако наша понуда буде најуспјешнија, обавезујемо се да доставимо
доказе о испуњавању квалификационих услова за које смо приложили
изјаве, у складу са условима прописаним овом тендерском
документацијом.
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М.П.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
________________________
(име и презиме)
_______________________
(потпис)

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 3
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Страна ___ до ___
Назив добављача _____________________________
Понуда број: _________________

Ред.бр. Организациони дио
Предузећа

1

Дирекција
РЈ Зворник

Број радникачувара са
оружјем који
треба да обаве
љекарски
преглед

Цијена по
једном раднику
у КМ без ПДВа

Укупна цијена
КМ без ПДВ-а

9

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

М.П.

Овлаштено лице понуђача
_________________________
(потпис)

Потпис добављача ________________________
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.

19

Анекс 3-а

ПРИЛОЗИ
На основу чланова 15., 32. и 43. Закона о заштити на раду ("Службени
гласник Републике Српске" број 1/08 и 13/10), Правилника о претходним и
периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са
повећаним ризиком ("Службени гласник Републике Српске" број 68/08), Акта о
процјени ризика ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. и др., неопходно је да
овлашћена организација - Служба медицине рада што прије обави периодични
љекарски преглед радника како слиједи:
Такође, на основу чланова 15., 32. и 43. Закона о заштити на раду
("Службени гласник Републике Српске" број 1/08 и 13/10); одредби Закона о
здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске" број 106/09),
Правилника о утврђивању здравствене способности лица за набављање,
држање и ношење оружја и муниције ("Службени гласник Републике Српске"
број 97/09), Правилника о претходним и периодичним љекарским прегледима
радника на радним мјестима са повећаним ризиком ("Службени гласник
Републике Српске" број 68/08), Акта о процјени ризика ЗЕДП "ЕлектроБијељина" а.д. и др., неопходно је да одговарајућа овлашћена организација што
прије обави периодични љекарски преглед радника - чувара са оружјем како
слиједи:
3. ЛОТ:
Ред. Организациони
бр.
дио
Предузећа
1.
2.

Дирекција
РЈ Зворник

УКУПНО ЛОТ-3

Број радника-чувара са
оружјем који треба да
обаве љекарски преглед
4
5

9

Рок за реализацију љекарског прегледа радника који раде на радним
мјестима са повећаним ризицима је: април 2017. год. за Дирекцију и РЈ
Зворник .
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Законски и други услови
За учешће у поступку набавке услуге љекарских прегледе радника,
овлашћена организација треба, поред осталог, да достави Рјешење за рад
(овјерену фотокопију) издато од стране надлежног Министарства, у складу
са Законом о здравственој заштити.
Такође, према Закону о заштити на раду и др. љекарске прегледе може
да врши овлашћена организација, која има прописану опрему, просторије и
стручни кадар, о чему иста организација треба да достави властиту изјаву,
По извршењу предметне услуге овлашћена организација која је извшила
услуге треба да сачини и достави овлашћеном лицу Предузећа по:
 2 оригинална примјерка Извјештаја о извршеном љекарском прегледу
радника са оцјеном здравствене способности и другим подацима,
према Правилнику о претходним и периодичним љекарским
прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком;
 2 збирна примјерка Извјештаја о извршеном љекарском прегледу, са
основним подацима и оцјеном здравствене способности радника, те
предлогом мјера превенције и заштите здравља радника, посебно за
сваки организациони дио Предузећа (Дирекцију ЗЕДП “ЕлектроБијељина” а.д. Бијељина и Радне јединице: Бијељина, Угљевик,
Зворник, Братунац и Власеница) и
 2 примјерка финансијског дијела Извјештаја, са бројем радника који су
прегледани, збирно и појединачно, по организационим дијеловима
Предузећа.
НАПОМЕНА:

Приликом склапања уговора, са изабраном овлашћеном
организацијом предвидјети опцију да вриједност услуге
може бити увећана или смањена за 10 % од понуђене
вриједности, уколико се код Наручиоца услуге укаже потреба
за прегледом већег или мањег броја радника.
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Чувари - са оружјем

Ред. Организациони
бр.
дио
Предузећа
1.
2.

Дирекција
РЈ Зворник
УКУПНО

Број радника-чувара са
оружјем који треба да
обаве љекарски преглед
4
5
9

Садржај љекарских прегледа чувара са оружјем
у складу са одредбама
Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Српске"
број 106/09), Закона о заштити на раду ("Службени гласник Републике
Српске" број 1/08 и 13/10), Правилника о утврђивању здравствене
способности лица за набављање, држање и ношење оружја и муниције
("Службени гласник Републике Српске" број 97/09) и др.:
1. Преглед специјалисте Медицине рада који подразумјева:
-Узимање анамнезе (анамнестички подаци-радна анамнеза, тегобе, садашња
болест, лична анамнеза, социјалноепидемиолошки подаци);
-Попуњавање упитника о претходним болестима, навикама и алергијама;
-Љекарски преглед са основном антропометријом;
-Испитивање снаге групе мишића ангажоване у статичком раду.
2. Лабораторија: Основни лабораторијски налази (Крв: СЕ, ККС-број леукоцита,
еритроцита, хематокрит, ШУК-концентрација глукозе);
Урин: присуство бјеланчевина, шећера, билирубина, уринобилиноген и седимент
урина);
Додатне лабораторијске анализе (триглицериди, ХОЛ., HDL и LDL холестерол,
билирубин- укупни и директни, трансаминазе, алкалне фосфатазе, Y-GT, уреа и
креатинин у крви).
3. ЕКГ
4. Испитивање функција вида – оштрина вида на близину и даљину,
дубински вид, форија, фузија, колорни вид. Видно поље;
5. Аудиометрија.
6. Спирометрија са кривом протока волумена.
7. Тестирање чула равнотеже (Ромбергов тест, сензибилисани Ромбергов тест,
испитивање нистагмуса, тест мимо показивања и компасни ход).
8. Психолошки преглед ( испитивање психофизиолошких способности,
когнитивних функција и карактеристика личности);
9. Неуропсихијатар
10. РТГ плућа –по одлуци љекара.
11. Додатни прегледи - по одлуци љекара, у складу са горе наведеним актима.
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Анекс 4
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 5
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
у вези са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине
Ја, нижепотписани _________________________, са личном картом број:
___________________
(име и презиме)
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 ______________________ , 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.
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.
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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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