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1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Овим позивом за достављање понуда, објављеном на сајту АЈН БиХ под бројем 549-7-1-113/18 дана 

03.04.2018. године, позивате се да доставите понуду у поступку конкурентског захтјева  за набавку роба: 

“Набавка  погонског горива  еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“. 

Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са “Законим о јавним набавкама БИХ“  (“Службени лист 

БиХ“ бр. 39/14 од 19.05.2014. године), у даљем тексту Закон, подзаконским актима који су донесени у 

складу са Законом и овом тендерском документацијом. 

Да би се квалификовали за додјелу уговора,  понуђачи морају задовољити минималне услове из чланова 

45–52. Закона,  који су детаљно описани у тачки 6. тендерске документације. 

Понуде се требају доставити на сљедећу адресу: Мјешовити Холдинг “ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗД 

“Истраживачко развојни центар електроенергетике“ а.д., Источно Сарајево, Вука Караџића 17, 

71123 Источно Ново Сарајево. 

Понуде се отварају у Источном Новом Сарајеву, Вука Караџића 17, у просторијама предузећа дана 

18.04.2018. године у 1200 сати у присуству понуђача који желе присуствовати отварању понуда. 

Критериј  додјеле уговора  

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена понуде. 

Сви добављачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне набавке, у 

року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке. Поступак додјеле уговора ће се провести у складу са 

Законом.  

Жалбу може поднијети сваки привредни субјекат који има или је имао интерес за додјелу уговора о јавној 

набавци и који учини вјероватним да је била или је могла да буде у конкретном поступку јавне набавке 

проузрокована штета због поступања уговорног органа, а које се у жалби наводи као повреда овог закона 

и подзаконских аката од стране уговорног органа у поступку јавне набавке. 

 

2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ 

 

2.1 Појмови који се користе у тендерској документацији значе сљедеће: 

“Овлаштено лице/лица”  које/а је уговорни орган овластио да дјелује/у у његово име и лице / лица 

које/а има/ју писмену пуномоћ да дјелује у у име добављача . 

“Уговорни орган” – секторски уговорни орган  из чл.5 ЗЈН БиХ који обавља дјелатност у области 

енергетике и који проводи поступак јавне набавке роба. 

“Закон” – Закон о јавним набавкама БиХ (“Сл.гласник БиХ број 39/14 од 19.05.2014. године)  

“Поступак набавке”– поступак који проводи уговорни орган на основу ове тендерске документације. 

“Подзаконски акти” – подзаконски акти који су донесени на основу Закона: Упутство за припрему 

модела тендерске документације и понуда (“Сл.гласник БиХ” 90/14 од 18.11.2014. године) 
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“Добављач” –  којем је након поступка јавне набавке додијељен уговор о јавној набавци. 

“Привредни субјекат” је правно,  физичко лице, или група таквих лица, који на тржишту нуде робе, 

услуге или радове, а регистровани су  за обављање предметне дјелатности, те могу учествовати у 

поступку јавне набавке као: 

“Понуђач”- који је доставио понуду. 

“ТД” – ова тендерска документација. 

2.2 Поступак јавне набавке ће се извршити у складу са Законом, подзаконским актима који су донесени у 

складу са Законом и овом тендерском документацијом. 

2.3 Уговор се додјељује понуђачу који је доставио најбоље оцијењену прихватљиву понуду. 

2.4 У складу са чланом 69. Закона, уговорни орган обавезан је поништити поступак набавке из једног од 

сљедећих разлога: 

а) није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року;  

б) није достављен ниједан захтјев за учешће у ограниченом поступку,у преговарачком поступку са 

или без објаве обавјештења или у такмичарском дијалогу; 

ц) није достављен број понуда одређен у члану 32.став (4) овог закона, ако је било предвиђенио 

закључивање оквирног споразума; 

д) ниједна од примљених понуда није прихватљива; 

е) цијене свих прихватљивих понуда знатно су веће од осигураних средстава за предметну набавку; 

2.5. Уговорни орган може отказати поступак јавне набавке само због доказивих разлога који су изван 

контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка јавне 

набавке. 

3. ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ 

 
Уговорни орган:   МХ  “ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗД “Истраживачко развојни центар 

                            електроенергетике“ а.д. Источно Сарајево  

Адреса:   Вука Караџића 17, 71123 Источно  Ново Сарајево, Република Српска, 

БиХ 

Идентификациони број: 4400543080007 ;   ПДВ број: 400543080007;  МБ: 1056166 

Број банковног рачуна:  562012 0000312441 НЛБ Развојна банка а.д.Бања Лука 

Адреса за коресподенцију: МХ “ЕРС“ –ЗД “Истраживачко развојни центар електроенергетике“ а.д.  

    Вука Караџића 17, 71123 Источно  Ново Сарајево, 

Телефон:   +387 57 342 014 

Факс:     +387 57 342 014 

Е-маил:   irce@teol.net      
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Wеб страница:   www.irce-ad.com. 

 

3.1 Подаци о особљу које  је овлаштено да води комуникацију у име уговорног органа 

Општи дио:    Ђурђица Ковачевић 

Телефон: +387 57 342 014;  Факс: +387 57 342 014; 

Е-маил: irce@teol.net 

Технички дио: Ђурђица Ковачевић  

Телефон: +387 57 342 014;  Факс: +387 57 342 014; 

Е-маил: irce@teol.net 

3.2 Све информације у вези са поступком јавне набавке (увид и преузимање тендерске документације, 

захтјев за појашњење и друге информације) понуђачи могу добити искључиво од контакт особе/а из 

тачке 3.1 

3.3 Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) између уговорног тијела и 

заинтересованог понуђача води се у писаној форми, на начин да се иста доставља поштом или 

лично на адресу означену  у тендерском документу 

3.4 Посебно, комуникација и размјена информација вршит ће се путем факса и писаних захтјева, уз 

обавезу да се иста прослиједи и поштом прије истека рока утврђеног за доставу информација, 

односно понуде. 

 

4. ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Број обавјештења на сајту АЈН БиХ: 549-7-1-113/18 

Интерни редни број набавке: КЗ 001/18 

Референтни број из Плана набавки: Плана набавки ЗД ИРЦЕ а.д. за 2018.годину под редним бројем 

5.2.4. и 5.2.5. 

Врста поступка јавне набавке:  конкурентски захтјев 

Процењена вриједност јабне набавке (без укљученог ПДВ-а): 18.000,00 КМ   

Врста уговора о јавној набавци: робе 

Није предвиђено закључивање оквирног споразума. 

Период на који се закључује Уговор: 12 (дванаест) мјесеци 

Ознака и назив из ЈРЈН (ЦПВ код): 09134220-5 (дизел гориво ЕН 590) 

Подјела на Лотове: Не 

Нема привредних субјеката који су искључени  из поступка јавних набавки. 

Уговорни орган је предвидио закључење уговора са једним добављачем.   
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5. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ  
 

5.1  Опис предмета набавке  

Предмет овог поступка јавне набавке је “Набавка погонског  горива  еуродизел ЕН 590 

(еуродизел 5)“, а на основу потреба уговорног органа предвиђених у плану пословања за 2018. 

годину и планом набавки за 2018. годину.  

Ознака и назив из ЈРЈН (ЦПВ код): 09134220-5 (дизел гориво ЕН 590) 

Подјела на Лотове: Не 

Количина горива:  9,0 тона у 2018.години. 

Мјесто пружања услуге: Бензинске пумпе на територији Републике Српске / БиХ 

5.2 Период у којем је планирано пружање предметних услуга (период важења уговора) је 12 (дванаест) 

мјесеци од ступања уговора на снагу. Уговорно тијело ће наруџбеницом затражити почетак испоруке 

предментних роба од добављача. Рок испорује предментних роба је 12 (дванаест) мјесеци од дана 

издавања наруџбенице. 

5.3 Добављач треба располагати већим бројем бензинских пумпи на територији Републике 

Српске, односно БиХ на којима се уговорни орган може снабдијевати погонским горивом еуро 

дизел 5  (Источно Сарајево, Бијељина, Угљевик, Зворник, Бања Лука, Гацко, Требиње, Добој, 

Приједор, Дервента, Брод, Мркоњић Град). 

5.4 Погонско гориво ЕН 590 (еуро дизел 5)  ће се  преузимати  на  бензинским пумпама добављача 

сукцесивно у току године 

5.5 Понуђачима није дозвољено да достављају алтернативне понуде.  

Један понуђач може доставити само основну понуду. Достављање основне и алтернативне понуде 

или више алтернативних понуда од једног понуђача, разлог је за одбијање те понуде.  

5.6   Понуђачима је дозвољено подуговарање. Понуђачи требају у понуди навести да ли и у којем износу 

предвиђају склапање подуговора са трећом страном. Понуђач са најуспјешнијом понудом не смије, 

без претходне сагласности уговорног органа, са трећом страном склапати подуговор ни о једном 

битном дијелу уговора без предходног писменог одобрење уговорног органа.  

Уговорни орган ће бити благовремено обавијештен, прије склапања подуговора, о елементима 

уговора за које склапа подуговор и о идентитету подуговарача. Уговорни орган ће обавијестити 

понуђача о својој одлуци у року од 15 (петнаест) дана од пријема обавјештења о подуговарачу и 

навести своје разлоге уколико одбија одобрити такву одлуку.  

Уговорни орган неће одобрити закључење уговора са подуговарачем ако он не испуњава услове 

прописане у складу са члановима 45-52 Закона. 

5.7 Уколико уговорни орган одобри подуговарање, добављач коме је додјељен уговор дужан  је прије 

почетка реализације подуговора доставити уговорном органу подуговор закључен с подуговарачем, 

као основ за непосредно плаћање подуговарачу  и који као обавезне елементе мора садржавати 

следеће: 

a) робу, 
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b) предмет, количину, вриједност, мјесто и рок испоруке робе 

c) податке о подуговарачу и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број трансакцијског 

рачуна и назив банке код којег се води. 

Добављач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора.  

 

6. ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ДОБАВЉАЧЕ (ПОДАЦИ О ЗАХТЈЕВУ ЗА УЧЕШЋЕ/ПОНУДИ)  

 

6.1 Понуђачи су обавезни да припреме понуде у складу са критеријима који су утврђени у овој тендерској 

документацији. Понуде које нису у складу са овом тендерском документацијом ће бити одбачене као 

неприхватљиве. 

6.2 Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових понуда.  

6.3 Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између добављача и уговорног органа 

морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.  

6.4 Оригинал и све копије понуде требају бити откуцани или написани неизбрисивом тинтом. Понуда се 

израђује на начин да чини цијелину, чврсто се увезује тако да онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број 

странице. 

Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од овлаштених лица. Осим тога, у 

случају да понуде достављају групе понуђача, уз понуду се мора доставити и пуномоћ којом се 

наведена лица овлашћују да представљају групу понуђача у току поступка набавке (пуномоћ може 

такођер садржавати и овлаштење за потписивање уговора).  

6.5 Понуда треба садржавати сљедеће документе:  

а) Образац за достављање понуде попуњен у складу са  анексом бр. 2 тендерске документације;  

б) Образац за цијену понуде попуњен у складу са анексом бр. 3 тендерске документације (ТД);  

ц) Изјава о испуњености услова из члана 45. ЗЈН БиХ попуњена у складу са анексом бр. 4 ТД; 

д) Изјава о испуњености услова из члана 47. ЗЈН БиХ  попуњена у складу са анексом бр. 5 ТД; 

е) Изјава из члана 52. ЗЈН БиХ  попуњена у складу са анексом бр. е тендерске документације; 

ф) Образац за повјерљиве информације попуњен у складу са анексом бр. 7 тендерске 

документације; 

г) Нацрт уговора потписан и овјерен из анакса бр. 8 тендерске документације; 

х) Документа из тачке 7.3.2 под а) и тачке 1), 2) и 3). 

Сваки понуђач може доставити само једну понуду. Није дозвољено да  понуђачи доставе више 

модалитета понуде.  
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Повјерљивост 

6.6 Члан 11. Закона наводи да: 

Повјерљивим подацима не могу се сматрати: укупне и појединачне цијене исказане у понуди, 

предмет набавке, односно понуђена роба, од којег зависи поређење с техничком спецификацијом и 

оцјена да ли је одређени понуђач понудио робу, у складу с техничком спецификацијом, потврде, 

увјерења од којих зависи квалификација везана за личну ситуацију кандидата/понуђача. 

“Повјерљиве информације које су садржане у било којој  понуди, које се односе на комерцијалне, 

финансијске или техничке информације или пословне тајне или кноw хоw учесника тендера, не смију 

се ни под којим условима откривати било ком лицу које није званично укључено у поступак набавке”. 

 

Уговорни орган претпоставља да нису све информације које понуђачи доставе потпуно повјерљиве. 

Неке информације – укључујући и комерцијалне, финансијске или техничке и кноw хоw  ће већ бити 

јавне или ће, у будућности, постати јавно знање.   

Уговорни орган захтијева од понуђача да у понуди наведу које информације се морају сматрати 

повјерљивим, по којој основи се сматрају повјерљивим и колико дуго ће бити повјерљиве. Цијена 

понуде се не сматра повјерљивом ни у једном случају.   

Понуђачи морају направити списак (попуњен по шеми која се налази у анексу бр. 7) информација 

које би се требале сматрати повјерљивим.  

Достављање понуда  

6.7 Понуђачи ће доставити 1 (једну) понуду у оригиналу и 1 (једну) копију на којима ће читко написати:  

“ОРИГИНАЛ ПОНУДА” и “КОПИЈА ПОНУДЕ”. Понуда и њене копије са печатом и потписом требају 

бити запечаћене у једној непровидној коверти и са именом и адресом понуђача, на којој ће писати 

сљедеће ријечи: “Понуда за  / назив набавке – не отварати до 02.11.2016. године, 12.00 часова”.  

Измјена или повлачење понуда  

6.8  Понуђачи могу измијенити или повући своје понуде под условом да се измјене или повлачење понуде 

догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган мора бити обавијештен у писаној 

форми и о измјенама и о повлачењу понуде. Осим тога, на коверти у којој се налази изјава 

добављача треба писати сљедеће: “ИЗМЈЕНА ПОНУДЕ”  или  “ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”.  

Рачунање цијене  

6.9  Понуђач треба попунити образац за достављање понуде и образац за цијену понуде који се налазе у 

прилогу ове тендерске документације,  уз назнаку роба које ће бити достављене,  количину и цијену. 

6.10 Све цијене требају бити наведене у КМ, не укључујући ПДВ. Изузетно, ако је тендерском  

документацијом омогућено да се цијене наводе и у другој валути, наведени износ ће се прерачунати 

у КМ по курсу који утврђује Централна банка Босне и Херцеговине на дан отварања понуда и 

задржати по истом курсу све до истека периода важења понуде.  

6.11 Понуђач ће навести у распореду цијена јединичну цијену (тамо гдје то одговара) и укупан износ 

понуде за робе које се нуде. 
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6.12 Понуђена цијена роба треба укључивати све обавезе везане за ту робу, а нарочито: 

a) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ плаћени или 

који се могу платити на компоненте и сировине које се користе у производњи или састављању 

роба; 

b) све царинске обавезе или порезе на увоз и продају или друге порезе који су већ плаћени на 

директно увезене компоненте које се налазе или ће се налазити у тој роби;  

c) све припадајуће индиректне порезе, порезе на продају и друге сличне порезе на готове 

производе који  ће се требати платити у Босни и Херцеговини, ако овај уговор буде додјељен; 

d) цијену пријевоза; 

e) осигурање; 

f) цијену попратних (додатних) услуга наведених у ТД;   

g) други трошкови, осим ПДВ-а. 

6.13 Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не подлијеже било 

каквим промјенама, осим у случајевима када дође до повећања / скока цијене сирове нафте на 

свијетском тржишту или у другим законом прописаним случајевима. Добављач је дужан да 

писменим путем обавјести уговорни орган да је дошло до промјене цијена,а што се доказује 

адекватном потврдом. У случају повећања цијена, без напред наведеног основа Наручилац 

задржава право да фактуре са повећаним износом цијена врати и једнострано раскине уговор. 

Мјесто, датум и вријеме пријема понуда  

6.14 Понуде се требају доставити на сљедећу адресу: 

Мјешовити Холдинг  “ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗД “ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево 

      Вука Караџића 17, 71123 Источно  Ново Сарајево, Република Српска, БиХ. 

6.15 Рок за достављање понуда истиче 18.04.2018. године у 1100 часова. Понуде које су достављене по 

истеку овог рока ће бити враћене понуђачу неотворене. 

Мјесто, датум и вријеме отварања понуда  

6.16   Јавно отварање понуда ће се одржати 18.04.2018.године у 12.00 часова, у просторијама уговорног 

органа. Понуђачи или њихови представници могу присуствовати отварању понуда. Информације 

које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим понуђачима који су у року 

доставили понуде. 

Период важења понуда  

6.17 Понуде морају важити 60 дана, рачунајући од 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. Понуђачи могу одбити такав 

захтјев. Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде и о томе у писаној форми 

обавијести уговорни орган, продужит ће период важења понуде. Понуда се не смије мијењати. Ако 

Понуђач не одговори на захтјев уговорног органа у вези са продужењем периода важења понуде,  

сматрат ће се да је понуђач одбио захтјев уговорног органа. У том случају уговорни орган одбацује 

понуду. 
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7. КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА  

 
Критеријуми за учешће и потребни докази 

7.1 У складу са члановима 45 – 52. Закона, добављачи требају испуњавати сљедеће услове: 

а) да нема сметњи за њихово учешће у смислу одредбе члана 45. Закона; 

б) да имају право на обављање професионалне дјелатности и/или да су регистровани у 

релевантним професионалним или трговачким регистрима у смислу одредбе чл. 46 Закона; 

ц) да њихово економско и финансијско стање гарантује успјешну реализацију уговора по чл. 47 

Закона;  

д) да њихова техничка и професионална способност гарантује успјешну реализацију уговора по 

чл. 49. 

е)   да нема сметњи за њихово учешће у смислу одредби чл. 52. Став (1) Закона.  

7.2  У складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, понуда или захтјев за учешће ће се одбацити ако: 

а) је понуђач у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима 

у БиХ или земљи у којој је регистрован; 

б) је понуђач под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања вежеће 

одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је 

обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је 

регистрован; 

ц) понуђач није испунио обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у БиХ или прописима земље у којој је 

регистрован; 

д) понуђач није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 

важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован.  

Као доказ испуњавања горе наведених квалификационих услова дефинисаних у тачкама ц) и д) прихвата 

се и споразум понуђача са надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одгођеном 

плаћању обавеза понуђача по основу пореза и доприноса и индиректиних пореза, уз потврду пореских 

органа да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.  

Понуђач у сврху доказа о испуњавању горе наведених квалификационих услова дужан је доставити 

изјаву овјерену код надлежног органа, у форми и на начин који прописује АЈН подзаконским актом (анекс 

4 тендерске документације). За понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине не тражи се 

посебна надовјера докумената. 

7.2.1  Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је доставити сљедеће документе  којима ће 

потврдити да се горе наведени квалификациони услови не односе на њега:  

a) Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна 

пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију,  

превару или прање новца; 
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b) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат/понуђач којим се 

потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка 

ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности; 

c)   Увјерења надлежних институција којим се потврђује да је кандидат/понуђач измирио доспјеле 

обавезе, а које се односе на доприносе за пензионо и инвалидско осигурање и здравствено 

осигурање; 

d) Увјерења надлежних институција да је кандидати/понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са 

плаћањем директних и индиректних пореза. 

7.2.2  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 7 

дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које 

доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје 

понуде. Изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном 

ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

7.3 Понуђачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у релевантном професионалном или 

трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или 

референцу којом се доказује њихово право да се професионално баве одређеном дјелатношћу, у 

складу са чланом 46. Закона о јавним набавкама. 

7.3.1  У складу са чланом 46. ЗЈН БиХ, способност за обављање професионалне дјелатности  понуђачи 

су обавезни испунити слејдеће услове: 

a) да су регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке. 

 

7.3.2  Докази који се захтјевају: 

а) као доказ доставити овјерену копију (овјерену код надлежне институције/ извода о регистрацији у 

релевантним професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани или да 

осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа) којом се доказује њихово право да 

обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке. 

Уговорни орган захтијева да ће  доставити и: 

1) Порески и идентификациони број  

2)  Увјерење о регистрацији обвезника пореза на додату вриједност  

3)  Назив банке и број банковног рачуна 

Наведени документи из тачке 7.3.2 под 1); 2) и 3) достављају се као обичне копије. 

7.4 Што се тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом 47. Закона о јавним набавкама, 

понуда ће бити одбачена ако добављач не испуни сљедеће минималне критерије: 

 а) Не захтјева се тендерским документом.  



 
 

12 
 

7.5 Што се тиче техничке и професионалне способности, у складу са чланом 49. Закона о јавним 

набавкама, понуђачи требају испунити сљедеће минималне услове: 

а) Успјешно искуство у реализацији најмање два уговора чији су карактер и комплексност слични 

онима који се односе на предложени уговор, у претходне три године минималне вриједности 

10.000,00 КМ на годишњем нивоу.  

е) Увјерење које издаје надлежна институција или агенција за контролу квалитета, а којом се потврђује 

да на одговарајући начин тачно означена роба одговара одређеним спецификацијама или 

нормама. 

7.6 Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу сљедећих 

докумената које доставе понуђачи у складу са чланом 49. Закона о јавним набавкама:  

а) списак извршених уговора у складу са чланом 48. Став (2) ЗЈН, а који су у вези са предметном 

набавком, за период не дужи од три године или од датума регистрације, односно почетка 

пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од двије године, са 

укупним вриједносним износима од 10.000,00 КМ на годишњем нивоу, датумима и примаоцима уз 

осигурање докумената у форми потврда о достављеним робама које су издали примаоци или 

изузетно уколико се такве потврде не могу добити из разлога изван контроле понуђача роба, само 

уз изјаву понуђача роба о достављеним робама. Потврда у уредно извршеним уговорима мора 

садржавати сљедеће податке: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, 

предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно 

извршеним уговорима. 

е)   Изјава понуђача да ће уз сваку испоруку дизел горива обезбедити и доставити потврду о 

квалитету горива коју издаје надлежна институција. 

 

 

 

7.7 Ако је период од регистрације/оснивања понуђача краћи од периода за који уговорни орган 

захтијева изјаве и документе који се односе на техничку и професионалну способност понуђача, 

понуђач треба доставити документе само за период од своје регистрације/оснивања. 

7.8 У случају да захтјеве достављају групе понуђача, уговорни орган ће приликом оцјене степена у 

којем су испуњени критерији утврђени у тендерској документацији, узети у обзир финансијско 

стање,  квалификације и техничку и професионалну способност чланова групе понуђача. Стога, 

чланови групе понуђача могу доставити један пакет докумената који су наведени у тачки 6.3.2; 6.4; 

6.6 и 6.11 тендерске документације и изјаве у вези са предметом набавке. Документи који су 

наведени под тачком 6.2 и 6.11  морају се посебно припремити за сваког члана групе понуђача.   

7.9 У случају озбиљне сумње у погледу аутентичности или читљивости копије, уговорни орган може 

захтијевати да се доставе документи у оригиналу.  

7.10 У складу са чланом 52. ЗЈН БиХ, као и са другим релевантним прописима, уговорни орган ће 

одбацити понуду уколико је 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. Уговорни орган ће у писаној 
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форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбацивању таквог захтјева или 

понуде,  те о разлозима одбијања.  

Сваки кандидат/понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито 

нити учествовао у било каквим радњама које за циљ имају корупцију у предметној јавној набавци. 

Изјава се налази у анексу бр. 6 тендерске документације. 

7.11 У складу са чл. 68 ЗЈН БиХ уговорни орган ће одбацити понуду ако понуђач није доставио тражене 

доказе или је доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације које су доказ 

испуњавања услова из чл.45 до 51. Закона. 

7.12 Уговорни орган може у писаној форми тражити од добављача да појасни документе које је  

доставио, с тим да не мијења суштину своје понуде, и то у року који одреди уговорни орган. 

7.13 Одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка набавке достављају се 

понуђачима у року од три дана,а најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке,  и то 

електронским средством,  поштом  или непосредно. 

 

8. ОЦЈЕНА ПОНУДА  

 

Уговор се додјељује понуђачу  на основу критерија:   најнижа цијена  понуде.  

Одбит ће се понуде које нису у складу са описом предмета јавне набавке. 

Критеријуми додјеле уговора   

8.1 Најнижа цијена понуде 

Уговор се додјељује квалификованом понуђачу који је доставио најнижу укупну цијену технички 

задовољавајуће понуде. 

Начин плаћања  

Начин плаћања је 15 дана по појединачној испоруци горива и уредно испостављеној  фактури. 

 

Забрана преговора  

8.2 Са понуђачима се неће обављати никакви преговори у вези са понудама. Међутим, уговорни орган 

може од понуђача тражити писменим путем да појасне своје понуде, у одређеном року, с тим да не 

уносе било какве промјене у понуду. 

Неприродно ниске понуде  

8.3 Ако су достављене понуде неприродно ниске у односу на понуђене робе, уговорни орган ће 

захтијевати од понуђача да оправда понуђену цијену. Ако понуђач не достави задовољавајуће 

оправдање,  уговорни орган има право одбити такву понуду.  

8.4 Да би добио образложење за неприродно ниску цијену, уговорни орган у писаној форми захтијева од 

понуђача да пружи детаљне информације о релевантним саставним елементима понуде, укључујући 

и елементе цијене и калкулација. 
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Исправке грешака и пропуста 

8.5  Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке природе, уколико се 

иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће неодложно понуђачу упутити обавјештење о 

свакој исправци и може наставити са поступком, са исправљеном грешком, под условом да је 

понуђач то одобрио у року који је одредио уговорни орган. Ако понуђач не одобри предложену 

исправку, понуда се одбацује. 

8.6 Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим случајевима: 

а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима-у том случају предност 

има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не односи аритметичка грешка; 

б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије множењем 

јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће имати предност и потребно је 

исправити коначан износ; 

ц) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем подизноса, подизнос 

ће имати предност, када се исправља укупан износ. 

Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за добављача. Ако  их добављач као такве не 

прихвата, његова понуда се одбацује.  

9. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ 
 

9.1 Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман домаћег, у 

складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, донесеној од стране 

Савјета министара Босне и Херцеговине и која је на снази од 01.01.2015. године. 

9.2 У сврху поређења понуда,уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за преференцијални 

фактор од 15% за уговоре који се додијељују у 2016. години. 

9.3 Домаћим понудама се сматрају понуде које достављају правна или физичка лица са сједиштем у 

БиХ и код којих,  у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% укупне вриједности од 

понуђених роба имају поријекло из БиХ. 

9.4 У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег 

понуђачи су дужни доставити сљедеће:  

a) Потврду привредне коморе. 

10.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА 

10.1 Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је уговорни орган 

у току поступка додјеле уговора извршио повреде Закона и/или подзаконских аката, има право да 

уложи жалбу на поступак на начин и у року који је одређен у члану  99. и 101.  Закона.  

10.2 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском 

пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три, како 

би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим странкама у поступку. 

10.3  Ако уговорни орган не размотри жалбу у року који је утврђен у члану 100. Закона, или жалба одбије, 

подносилац жалбе може уложити жалбу у писаној форми Канцеларији за разматрање жалби на 

начин и у року који је прописан Законом. 
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11. ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА  

 

11.1  Уговорни орган ће обавијестити понуђача, чија је понуда изабрана о датуму и мјесту  закључивања 

уговора. 

11.2   Уговорни орган закључује уговор са добављачем чија је понуда одабрана као најуспјешнија. 

 

12. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕНДЕРСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ   

12.1 За тендерску документацију се не плаћа накнада.  Уговорни орган је омогућио неограничен и 

директан приступ комплетној тендерској документацији, без накнаде, на интернет адреси: 

www.irce-аd.com. 

12.2 Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације од уговорног органа у 

писаној форми, и то благовремено, а најкасније 10 (десет) дана прије истека рока за подношење 

понуда.  

12.3  Уговорни орган ће припремити одговор у писаној форми у којој ће задржати стварну конкурентску 

основу поступка додјеле уговора, који ће се доставити свим добављачима најкасније 5 (пет) дана 

прије истека рока за подношење понуда. Уколико је на темељу садржаја одговора потребно 

мијењати тендерску документацију, уговорни орган ће продужити рок за достављање понуда и то 

најмање за 7 (седам) дана. 

12.4 Уговорни орган може у свако доба промијенити тендерску документацију под условом да су све 

измјене доступне заинтересованим добављачима исти дан, а најкасније 5 (пет) дана прије датума 

који је одређен као рок за подношење понуда. Донесена измјена ће бити саставни дио тендерске 

документације. 
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13.  АНЕКСИ 

 

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације: 

Анекс 1: Обавјештење о јавној набавци  

Анекс 2: Образац за достављање понуде и Изјава понуђача 

Анекс 3: Образац за цијену понуде  

Анекс 4: Изјва о испуњености услова из члана 45. Закона 

Анекс 5: Изјава о испуњености услова из члана 47.Закона 

Анекс 6: Изјава из члана 52.Закона 

Анекс 7: Образац Повјерљиве информације 

Анекс 8: Нацрт  уговора 
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АНЕКС БР. 1 
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АНЕКС БР. 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

“Набавка погонског горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

Број набавке: 001/18 

Број обавјештења на порталу јавних набавки: ________________ 

Број понуде: ________________ 

Датум: _____________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

Назив уговорног органа 
Мјешовити Холдинг  “ЕРС“ – МП а.д. Требиње - ЗД “ИРЦЕ“ а.д. Источно 
Сарајево 

Адреса Вука Караџића 17 

Сједиште 71123 Источно Ново Сарајево 

 

ПОНУЂАЧ: 

Назив и сједиште понуђача 

(овлаштени представник групе понуђача)  

 

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана групе 

понуђача 

(уколико се ради о групи понуђача) 

 

Адреса   

ИДБ/ЈИБ  

Број жиро рачуна  

ПДВ број:  

Адреса за доставу поште  

Е – маил  

Контакт особа  

Број телефона  

Број факса  

* Уколико Понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и 

када понуду доставља 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). 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

* Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попињава представник групе понуђача. 

У поступку јавне набавке роба: “Набавка  погонског горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“, који сте 

покренули и која је објављена на порталу јавних набавки, број објаве набавке: _____________ од дана 

03.04.2018. године, достављамо вам понуду и изјављујемо сљедеће:  

 

1. У складу са садржајем тендерске документације бр. _______________, овом изјавом прихватамо све 

услове дефинисане овом тендерском документацијом без икаквих резерви и ограничења.  

2. Овом Понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за набавку роба “погонског 

горива еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“, у складу са захтјевима дефинисаних тендерском 

документацијом, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви и ограничења. У случају 

разлике у цијенама из ове изјаве и обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за 

цијену понуде.  

3. 

 Износ понуде Валута 

Цијена наше понуде без ПДВ-а је:   

Попуст који дајемо на цијену наше понуде без ПДВ-а је:   

Цијена наше понуде без ПДВ-а  са укљученим попустом је:   

ПДВ (17%) на цијену понуде са укљученим попустом је:    

Укупна цијена понуде (са укљученим попустом и ПДВ-ом) је:   

Словима: 

У прилогу се налази и наш 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.  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 роба су резиденти БиХ, а докази да наша понуда 

испуњавања услове за примјену преференцијалног  третмана домаћег, који су тражени тендерским 

документом су у саставу понуде изјављујемо следеће (заокружити оно што је тачно): 

Опција (ако горе наведени услов није испуњен): 

Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмана домаћег 

5. Ова понуда важи ___________________ дана (број дана или мјесеци се уписује бројчано и словима) 

рачунајући од истека рока за пријем понуда, односно до ____/___/2018. године.  
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6. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 

а) Имамо намјеру подуговарања 

    Назив и сједиште подуговарача: ____________________________________________  

    дио уговора који се намјерава подуговарати: _________________________________ 

    (обавезан податак, навести описно или у процентима) 

б) немамо намјеру подуговарања 

(Заокружити тачку а) или тачку б), а уколико се изјави намјера подуговарања попунити најмање обавезне 

податке) 

7.  Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набаке обавезујемо се 

а) обавезујемо се доставити доказе о испуњавању квалификационих услова у погледу личне 

способности, економске и финансијске способности, техничке и професионалне способности који су 

тражени тендерским документом и у року који је утврђен, што потврђујемо изјававама у овој Понуди. 

Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: 

______________________________________ 

Потпис овлаштене особе понуђача:                                             

______________________________________ 

Печат предузећа: 

Мјесто и датум: _______________________ 

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Уз понуду  достављају се сљедећа документа: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

      ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  

                                                             М.П.                            ___________________________ 

                                                                                                                 (потпис) 
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АНЕКС БР. 3 

Назив понуђача ___________________________________ 

Понуда бр.  _____________ 

Датум:       ____________ 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - РОБЕ 

“Набавка  погонског горива  еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

 

1 2  4 5 

Редни 
бр. 

Опис робе 
Количина 

[    ] 

Једин. цијена 
без ПДВ-а  

[КМ] 

Укупна цијена  
без ПДВ-а  

[КМ] 

1.     

     

     

     

     

Укупна цијена понуде без ПДВ-а   

Попуст на укупну цијену понуде без ПДВ-а  

Цијена понуде без ПДВ-а  са укљученим попустом  

ПДВ (17%) на цијену понуде са укљученим попустом   

Укупна цијена понуде (са укљученим попустом и ПДВ-ом) је:  

               Словима: 

 

 

      ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  

                                                             М.П.                            ___________________________ 

                                                                                                                 (потпис) 

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести  цијена.  

2. У случају разлика између јединичне цијене и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са 

јединичним цијенама. 
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АНЕКС БР. 4 

И З Ј А В А 

о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачака од а) до д) (Лична способност) 

“Закона о јавним набавкама БиХ” (“Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 

Ја, ниже потписани                                   са личном картом број:                          издатом од       

                                          , у својству представника привредног друштва, предузетника или сродне 

дјелатности  

 ИД број                            , чије сједиште се налази у                                  , на адреси      

                          (град/општина)                                (улица и број) 

као кандидат/понуђач у  поступку јавне набавке КЗ 001/18 -  Набавка погонског горива еуродизел ЕН 

590 (еуродизел 5)” којег проводи уговорни орган МХ “ЕРС” - ЗД “Истраживачко развојни центар 

електроенергетике” а.д., за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: _____________, а у 

складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) “Закона о јавним набавкама” под пуном материјалном и 

казненом одговорношћу. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

Понуђач                                                                               у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није: 

a) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела организираног 

криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим прописима у БиХ или земљи 

у којој је регистриран; 

b) Под стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак предметом поступка ликвидације; 

c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања у складу са 

важећим 

прописима у БиХ или земљи у којој је регистриран; 

d) Пропустио испунити обавезу у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу с 

важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистриран. 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави 

документе из члана 45. став (2) тачке а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни 

орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба неистините 

службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити 

представља казнено дјело предвиђено Казненим 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. 

Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке 

сходно члану 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем 

ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежног органа. 

 

Изјаву дао:                                                          Мјесто и датум давања изјаве: 

Потпис и печат  надлежног органа (општински орган или нотар) 
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АНЕКС БР. 5 

  И З Ј А В А 

 

(Не захтјева се тендерским документом) 

о испуњености услова из члана 47. става (1) тачке  а) до д) и став (4) (Економска и 

финансијска способност) “Закона о јавним набавкама БиХ”  (“Службени гласник БиХ“ број: 

39/14) 

Ја, ниже потписани                                    са личном картом број:                         издатом од        

                                          ,  у својству представника привредног друштва, предузетника или сродне 

дјелатности   

ИД број:                         , чије сједиште се налази у                                  , на адреси      

        (град/општина)                                (улица и број) 

као кандидат/понуђач у  поступку јавне набавке КЗ 001/18 -  Набавка погонског горива еуродизел ЕН 

590 (еуродизел 5)” којег проводи уговорни орган МХ “ЕРС” - ЗД “Истраживачко развојни центар 

електроенергетике” а.д., за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: _____________, а у 

складу са чланом 47. Става (1) тачке  а) до д) и став (4) “Закона о јавним набавкама” под пуном 

материјалном и казненом одговорношћу. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
Документи чије обичне копије доставља понуђач                                                                             у 

наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска спсобност из члана 47. 

став (1) тачка од а)  до д) су идентични са оригиналима. 

У наведеном смислу, упознат сам са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави 

документе из члана 47. став (1) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року који одреди уговорни 

орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

Надаље, изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба неистините 

службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити 

представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у 

документима којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. Закона о јавним 

набавкама 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.   

 

Изјаву дао:      

                                            потпис 

  

         мјесто и датум давања изјаве 

 

                      потпис и печат  кандидата/понуђача                                                
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АНЕКС БР. 6 

П И С М Е Н А  И З Ј А В А 

из члана 52. (Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције) ЗЈН БиХ  

Ја, ниже потписани                                   ,  са личном картом број:                       издатом од       

                                            , у својству представника привредног друштва, предузетника или сродне 

дјелатности  

 

 ИД број:                           , чије сједиште се налази у                               , на адреси      

                  (град/општина)                            (улица и број) 

као кандидат/понуђач у  поступку јавне набавке КЗ 001/18 -  Набавка погонског горива еуродизел ЕН 

590 (еуродизел 5)” којег проводи уговорни орган МХ “ЕРС” - ЗД “Истраживачко развојни центар 

електроенергетике” а.д., за које је објављено обавјештење о јавној набавци број: _____________, а у 

складу са чланом 52. став (2) “Закона о јавним набавкама” под пуном материјалном и казненом 

одговорношћу. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

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 

службене овласти, радње које не би требало да изврши, или се уздржава од вршења дјела које треба 

извршити он  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 службеника, у циљу да обави, у оквиру 

свог службеног положаја, радње које би требало да обавља, или се суздржава 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 казнене одговорности предвиђене за казнена дјела примања и давања 

мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у казненим законима 

Босне и Херцеговине. 

Изјаву дао  

                                                (потпис) 

 

                             (мјесто и датум давања изјаве) 

 

                  Потпис и печат  надлежног органа (општински орган или нотар)                                                 
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АНЕКС БР. 7 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

“Набавка  погонског горива  еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

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 

    
    

    

    

 

 
 

 

 

       ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  

                                                             М.П.                            ___________________________ 

                                                                                                                 (потпис) 
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АНЕКС БР. 8 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ    

“Набавка  погонског горива  еуродизел ЕН 590 (еуродизел 5)“ 

 

I  УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. Уговорни орган:  Мјешовити холдинг  “ЕРС“ - МП  а.д. Требиње - ЗД “Истраживачко развојни 
центар електроенергетике  - ИРЦЕ” а.д. Источно Ново Сарајево,  Вука караџића 17, матични 
број 1056166, ЈИБ 4400543080007, заступан по: Мр Сикимић Лазар, дипл. ел. инж., директор 
(у даљем тексту: Уговорни орган) 

 

   2.  Понуђач / Вршилац услуга: _______________________________, заступан по: 

_________________,   директор (у даљем тексту: Добављач) 

закључили су дана _____________________    године у ____________________ овај  

               (вријеме закључења уговора)           (мјесто закључења уговора) 

  

Уговор о јавној набавци погонског горива  еуродизел ЕН 590  (У даљем тексту: гориво) . 

 

II  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка  горива  путем Конкурентског захтјева број 001/18, према спецификацији 

из захтјева Уговорног органа и понуди Добављача број   _____________ од ___________. године, који  

чине саставни дио овог Уговора. 

 

III  УГОВОРЕНА ВРИЈЕДНОСТ, НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

Укупна уговорена вриједност набавке из члана 1. Уговора износи: 

_______________ КМ (_______________________________________________ КМ) 

без урачунатих индиректних пореза, а _________________ КМ са урачунатим ПДВ-ом. Понуђена 

јединична цијена је непромјењива у конвертибилним маркама, и неће се мијењати током вршења 

испоруке ни под којим условима. 

Плаћање уговорене вриједности извршиће се у износу из претходног става, у року и на начин назначен у 

прихваћеној Понуди Добављача.   
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IV  ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да ће Уговорном органу испоручити  гориво  према  његовим мјесечним 

потребама.    

Добављач се обавезује да ће испоруку гориво извршити сукцесивно у року од 1 (једне) године од дана 

потписивања уговора по потреби Уговорног органа.  

 

Члан 4. 

За испоручено гориво Добављач  гарантује два мјесеца.  

Добављач је дужан надокнадити сву евентуалну директну и индиректну штету насталу због испоруке 

неквалитетног  горива. 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се  за испоруку горива издавају каса рачуни .  

Рачуни  из става 1 овог члана је пратећа документација која чини основ за плаћање уговорене цијене и 

после чини саставни дио документације предметне набавке. 

Уколико се  утврди да гориво није уговорног квалитета, Добављач је дужан у року од 10 дана испоручити  

гориво одговарајућег квалитета.  

Члан 6. 

Уколико Добављач не изврши испоруку у року у року из члана 5. став 3. Уговора, Уговорни орган ће 

зарачунати уговорну казну у износу од 0,05% дневно.  

Добављач ће Уговорном органу  одмах по потпису уговора, на име уредног извршења обавеза из овог 

уговора, дати потписану и овјерену мјеницу са мјеничном изјавом или предати неопозиву, безусловну, 

без права на приговор и наплативу на први позив гаранцију банке прихватљиве за Уговорног органа на 

износ 10% од вриједности уговора. Уговорни орган има право реализовати мјеницу, односно гаранцију за 

случај накнаде штете због неквалитетно извршене испоруке. 

Покриће из банкарске гаранције или мјенице не ослобађа Добављача одговорности све до намирења 

стварне штете. 

Члан 7. 

Добављач се обавезује да, у сврху извршења овог уговора, неће запошљавати физичка или правна лица 

која су учествовала у припреми тендерске документације или су била ангажована у својству члана или 

стручног лица које је ангажовала Комисија за набавке, најмање 6 (шест) мјесеци, рачунајући од 

закључења уговора. 

Списак лица из претходног става Добављачу ће на његов захтјев доставити Уговорни орган, прије 

закључења овог Уговора и чини његов саставни дио. 

  



MjewoBII1T1II XOnAIIIHr "Enexrponpaepena Penyfinnxe Cpncxe"

MaTW1HO npenyaehe a.a, Tpe6111l-be - aaBIIICHO APYWTBO

"VlCTp>KHBa"'lKO paaaojaa uearap enexrpoenepreraxe - VlPUE"

aKI...\1II0HapCKO .D.PYWTSO, ItlCT04HO Capajeso

BYKa Kapa\luha 17 • 7112311cmO'lHO Capajeeo • TenlfPaKc: "'387 (57) 342·014 • Ten: +387 (57) 340-316 • E-mail: irce@teoJ.net

OXPYlKHI-1npl1BpeAHI-1 C'fA Vl.CapajeBo Br. 061-0-REG-12.QOO 387; )!{l1pO miHyHt1 HIl5 PaaBojHa 6aHKa a.n, 6. nYKa 5620120000312441;
MaTI14H~ 6poj: 1056166; n,QB: 400543080007; JV15; 4400543080007; Addiko Bank a.A. 6. flyKa 55200400011264 25

V 06ABE3E yrOBOPHOr OprAHA:

4naH 8_

YrOSOpHL11opras ce o6ase3yje na ne L113SpWL11TL11L11CnIlaTYyrosopeae SpL11jeAHOCTL11aa npeAMeTHY Ha6asKY.

nIlanafbe ne ce SpWL11TL11no L113SpweHoj L11CnopYllL11ropusa Ha OCHOSY L11CnpaSHO L11CnOCTaSlbeHe cpaKType, L11

nparehe AOKYMeHTallL11je y poky OA 7 nasa OA na Ha L11CnOCTaSlbafba L11CTL11X,Ha pa4yH ,Qo6aSlba4a KOjL11je

HaseAeH y cpaKTypL11.

4naH 9.

YrOSOpHL11opraa ce ooaeeay]e na no npenvery osor Yrosopa 4ysa nOCIlOSHe raiae ,Qo6aSlba4a, AO MOMeHTa

ocnotiofje-sa 4ysafba nOCIlOSHe rajae, no obasjeurre-sy ,Qo6aSlba4a.

4naH 10.

YrOSOpHL11opraa ce ofiaeeayje na ,Qo6aSlba4Y AOCTaSL11nL11CaHOotiaejeurreree 0 caaxora nponycry y L113SpwefbY

osor Yrosopa L11OCTaSL11pa3YMaH POK aa fbL11XOSOorxna-sa-ee.

YKOIlL11KO,Qo6aSlba4 He nocrynu no aaxrjesy L11iL11IlL11y OCTaSlbeHOM pOKY L113nperxonsor crasa, YrOSOpHL11opras

MO)!{e npL11MjeHL11TL11onrosapajyha cpencrsa o6e36jef]efba yrosopa (yrosopaa Ka3Ha, rapaauaia) L11IlL11yrosop

paCKL11HYTL11,3aSL11CHOOA 036L11lbHOCTL11nponycra L11fberOSOM YTL11l1ajyHa MorynHocT L113SpWefba Yrosopa.

4naH 11.

YrosOpHL11 opras ce ooaseayje na ,Qo6aSlba4Y L113SpWL11nospar nare rapaHlIL11je (sa Ao6po L113SpWefbe nocna), y

pOKY OA 3 (TPL11)paaaa AaHa, pa4YHajynL11 OA AaHa npecrassa paanora aa fbL11XOSOnarse aanpxaea-se, YKOIlL11KO

HL11jeL11CTeKaOPOK fbL11XOSeSalbaHOCTL11.

VI OCTAllE O,QPEA6E

4naH 12.

Ha cse ozn-oce L11L11HCTL11TYTeKOjL11HL11CYHaSeAeHL11 y OSOM Yrosopy, a nojase ce y fbL11XOSOjpeaIlL113allL11jL11,

npL11MjefbL11Sanece onroaapajyhe OApeA6e 3aKOHa 0 06IlL11rallL110HL11MOAHOCL11Ma.

4naH 13.

Yrosopae crpase cy carnacae na ne cse cnopose, KOjL11HaCTaHY y TOKY L11Y Se3L11ea peaIlL113allL11joM osor
yrosopa, pjeuiasara cnopaayraao, y npOTL11SHOM yrosapajy HaAIle)!{HOCT OKpY>KHOr npL11SpeAHOr CYAa y

lt1CT04HOM Capajesy.

4naH 14.

,Q06ABJbALf

onopoauh, ounn. en. UH>K.
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