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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ
Овим Позивом за достављање захтјева за учешће, позивате се да доставите Захтјев за
учешће у ограниченом поступку јавне набавке консултантских, информационих и
едукационих услуга са испоруком софтвера.
1.Фаза бр. 1 - Претквалификација:
Кандидати подносе захтјеве за учешће на начин и у форми коју налаже уговорни орган.
Уговорни орган прегледа захтјеве за учешће који су пристигли од кандидата у складу са
одредбама члана 45-51. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14) и
потврђује да ли су кандидати поуздани и способни за извршење уговора у складу са
условима утврђеним у тендерској документацији. Уговорни орган о фази претквалификације
саставља записник у који уноси све битне чињенице и доноси одлуку о резултатима
претквалификације, те исту скупа са записником доставља кандидатима.
Захтјеви достављени након истека рока који је одредио уговорни орган враћају се
кандидатима неотворени.
2.Фаза бр. 2 - Позив за достављање понуда:
Уговорни орган шаље Позив за достављање понуда понуђачима који су задовољили
претквалификацијске услове Уговорног органа.
Понуђачи достављају понуде, које се јавно отварају и које ће Уговорни орган прегледати да
би се осигурало да су понуде прихватљиве. Уговорни орган оцјењује понуде.
Након тога уговорни орган додјељује уговор понуђачу који понуди најнижу цијену.
3. Услови за квалификацију:
Да би били позвани на учешће у ограниченом поступку, кандидати морају задовољити
минималне услове из чл. 45-51. Закона о јавним набавкама, који су детаљно описани у овој
Тендерској документацији.
Захтјеви за учешће се требају доставити на сљедећу адресу:
МХ „ЕРС“ а.д. Требиње а.д. – ЗД „Истраживачко развојни центар електроенергетике ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево, Вука Караџића 17., 71 123 Источно Ново Сарајево, најкасније
до 15.11.2019. године до 12:00 часова.
Сви кандидати ће бити обавијештени о исходу квалификације и то у року од 7 (седам) дана
од дана доношења одлуке. Само квалификовани кандидати ће бити позвани да доставе
понуде.
4. Критеријуми за оцјену понуда:
Критерији за додјелу уговора је најнижа цијена.
Поступак додјеле уговора ће се провести у складу са Законом о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ” бр. 39/14).
Сваки кандидат/понуђач који има оправдани интерес за додјелу уговора о јавним
набавкама и сматра да је уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду
једне или више одредби Закона и/или подзаконских аката има право изјавити жалбу на
поступак на начин и у року који је одређен у члану 99. и 101. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ” бр. 39/14).
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ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Подаци о уговорном органу
Уговорни
МХ „ЕРС“ а.д. Требиње а.д. – ЗД „Истраживачко развојни центар
орган:
електроенергетике- ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево
Адреса:
Вука Караџића 17., 71 123 Источно Ново Сарајево
ИДБ/ЈИБ:
4400543080007
Телефон:
+387 (57) 340-014
Факс:
+387 (57) 340-014
Веб адреса: www.irce-ad.com
2. Подаци о особи задуженој за контакт
Контакт особа:
Ђурђица Ковачевић
Телефон:
+387 (57) 340-014
Факс:
+387 (57) 340-014
е-маил:
irce@teol.net
3. Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса:
Уговорни орган нема података о привредним субјектима који су искључени из овог поступка
јавне набавке због постојања сукоба интереса, у складу са чланом 52. Закона о јавним
набавкама (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14).
У случају да захтјев или понуда коју уговорни орган прими у току поступка јавне набавке
проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу са важећим прописима о
сукобу интереса у Босни и Херцеговини, уговорни орган ће поступити у складу са прописима
у Босни и Херцеговини, одбити захтјев за учешће у поступку јавне набавке или понуду, што
укључује и образложење одбијања такве понуде, а Уговорни орган неће закључивати
уговоре о јавној набавци са привредним субјектом ако руководилац уговорног органа или
члан управног или надзорног одбора тог уговорног органа истовремено:
а)
обавља управљачке послове у том привредном субјекту; или
б)
је власник пословног удјела, дионица односно других права на основу којих
учествује у управљању односно у капиталу тог привредног субјекта са више од 20%.
4. Редни број набавке
Број набавке:
ОП 01/19
4.1.54. - Консултантске, информационе и едукативне услуге са
испоруком софтвера (Елаборати о прикључењу нових енергетских
Референтни број
објеката на ЕЕ мрежу и изради анализа и студија у планирању
из Плана набавки:
енергетског портфеља и позиционирања на регионалном тржишту
електричне енергије)
Број претходног
информационог
Није објављен
обавјештења
5. Подаци о поступку јавне набавке
5.1. Врста поступка јавне набавке:
5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без
укљученог ПДВ):
5.3. Врста уговора о јавној набавци
(робе/услуге/радови):
5.4. Оквирни споразум (уколико је предвиђено
закључивање оквирног споразума и са колико

Ограничени поступак
950.000,00 КМ (словима:
деветстотинапедесетхиљада КМ);
Услуге са испоруком софтвера
Да са једним понуђачем
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привредних субјеката је предвиђено
закључивање оквирног споразума):
5.5. Период на који се закључује уговор:

24 мјесеца

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
6. Опис предмета набавке
Предмет овог поступка је јавна набавка консултантских, информационих и едукационих
услуга са испоруком софтвера, у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: П-705/2019 од 03.10.2019. године која је саставни дио Ребаланса Плана набавки за
2019. годину под ставком: 4.1.54. - Консултантске, информационе и едукативне услуге са
испоруком софтвера (Елаборати о прикључењу нових енергетских објеката на ЕЕ мрежу и
изради анализа и студија у планирању енергетског портфеља и позиционирања на
регионалном тржишту електричне енергије) (Шифра ЈРЈН: 71621000-7 Услуге техничке
анализе или савјетовања), Захтјев за давање сагласности за покретање поступка јавне
набавке консултантских, информационих и едукационих услуга са испоруком софтера П706/2019 од 03.10.2019. и Одлуке Управе Матичног предузећа бр. 1.1/03/1-2196-2/19 од
14.10.2019. године,.
7. Подјела на лотове: НЕ
8. Количина предмета
набавке:

према Опису услуге - пројектни задатак – Анекс 2.

9. Техничке
спецификације:

према Опису услуге - пројектни задатак – Анекс 2.

10. Мјесто извршења
услуга:

Сједиште кандидата/понуђача, уговорног органа и
корисника услуга

11. Рок извршења услуга
Услуге се врше у периоду од 24 мјесеца од дана потписивања оквирног споразума. Уговор се
закључује на основу Оквирног споразума, према стварним потребама уговорног органа
којим се регулишу међусобна права и обавезe између уговорних страна, на основу
проведеног поступка путем ограниченог поступка набавке и Одлуке о избору најповољнијег
понуђача број: ........................ од ........................ године. Предмет услуге ће се ближе
дефинисати у обрасцу за цијену понуде.
У случају кашњења у иницијалном успостављању услуге, до којег је дошло кривицом
одабраног понуђача, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим
односима у износу од 0,1% вриједности уговора за сваки дан закашњења у вршењу услуге, с
тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% вриједности уговора.
Одабрани понуђач је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана
пријема захтјева за плаћање од уговорног органа.
Уговорни орган неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више
силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће
због ванредних вањских догађаја на које изабрани понуђач није могао утицати нити их
предвидјети.
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УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
12. Услови за квалификацију
12.1. Кандидат је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да:
а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у
поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
прописима земље у којој је регистрован;
д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
е) да је способан да обавља професионалну дјелатности у вези са предметом набавке у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације и регистрован је у
одговарајућем професионалнoм или другом регистру да обавља професионалну дјелатност
која је у вези са предметом набавке.
12.2. Минимални услови за квалификацију кандидата, се доказују изјавама кандидата
овјереним код надлежног органа:
 Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним
набавкама) – Анекс 3. ТД
 Изјава о испуњености услова из члана 46. став (1) Закона о јавним набавкама – Анекс
4. ТД
 Изјава у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама – Анекс 6. ТД
12.3. Кандидат/понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је
дужан доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјавама и то:
а) извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен
правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару
или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој
је регистрован;
б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем или
није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди
стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања
пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у
којој је регистрован;
ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није
регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се
може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и
здравствено осигурање.
д) потврде надлежне/их институцијe/а о уредно измиреним обавезама по основу
директних и индиректних пореза.
е) доказ о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у
земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или референцу којом ce
доказује њихово право да ce професионално баве одређеном дјелатношћу.
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У случају да кандидати/понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза,
односно одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање,
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје
репрограмиране обавезе. Уколико је кандидат/понуђач закључио споразум о репрограму
обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно
прије доставе захтјева/понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје
обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.
Докази које је дужан доставити изабрани кандидат/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 12 радних дана, од дана запримања обавјештења о
резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани кандидат/понуђач
не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме,
изабрани кандидат/понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у
противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона.
Уколико захтјев/понуду доставља група кандидата/понуђача, сваки члан групе мора
испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана
групе.
Уговорни орган може дисквалификовати кандидата/понуђача из овог поступка јавне
набавке уколико може доказати да је кандидат/понуђач био крив за озбиљан
професионални прекршај у посљедње три године, али само уколико може доказати на било
који начин, посебно значајни и/или недостаци који се понављају у извршавању битних
захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида (нпр. доказ о
пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о
облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног суда за штету
коју је претрпио уговорни орган), или других сличних посљедица које су резултат намјере
или немара тог привредног субјекта (докази у складу са постојећим прописима у Босни и
Херцеговини).
Уговорни орган ће одбацити захтјев/понуду, ако кандидат/понуђач није доставио
тражене доказе или је доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације
које су доказ испуњења услова из чланова од 45. до 51. Закона о јавним набавкама.
Уговорни орган ће одбити захтјев/понуду понуђача у складу са одредбама члана 52. став
1. Закона о јавним набавкама.
13. Остали услови за квалификацију
13.1. Што ce тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом 47. Закона, захтјев ће
бити одбачен ако кандидат не испуни сљедеће минималне критеријуме:
а)промет у посљедње три године не мањи од двоструког износа процијењене
вриједности набавке
б) пословање без губитака у посљедњој години,
ц) солвентност у посљедњих 6 мјесеци.
13.2. Оцјена економског и финансијског стања кандидата, пo критеријумима из става 13.1, ће
ce извршити на основу сљедеће изјаве и докумената:
а) биланс успјеха за посљедње три финансијске године, или од датума регистрације,
односно почетка пословања у предметном сегменту, ако je кандидат/понуђач
регистрован, односно почео са радом прије мање од три године, на којима је видљив
доказ о пријему истих код надлежних органа (печат АПИФ-а или еквивалент).
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б) потврда банке кандидата или друге финансијске институције (нпр. Централне банке
БиХ) о солвентности, рачунајући од датума издавања потврде за период последњих 6
мјесеци, (датум не може бити старији од датума преузимања тендерске документације).
Документи наведени у ставу (1) достављају се као обичне копије, овјерене од стране
кандидата, заједно са Изјавом коју овјерава кандидат, у форми и на начин који прописује
Агенција подзаконским актом (Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до
д) и (4) Закона о јавним набавкама – Анекс 5. ТД).
13.3. Што се тиче техничке и професионалне способности, кандидати требају испунити
сљедеће минималне услове:
13.3.1. Што се тиче техничке и професионалне способности, у складу са одредбама члана
48. и 50. Закона о јавним набавкама, захтјев ће бити одбачен ако кандидат не испуни
сљедеће минималне критеријуме:
a) Посједовање минимум 2 (двије) референце за извршене услуге које се односе на
израду студија из области анализа тржишта електричне енергије у региону
југоисточне Европе (ЈИЕ) у последње 3 године од дана објаве јавног позива
коришћењем софтверског алата који задовољава карактеристике описане под тачком
15. Описа услуге – Пројектни задатак (Анекс 2). Наведене референце морају бити
издате од стране овлашћене компаније за производњу електричне енергије односно
оператора преносног система или оператора дистрибутивног система у региону
југоисточне Европе;
b) Посједовање минимум 2 (двије) референце за извршене услуге које се односе на
израду студија из области анализа промјена или потврђивања граница зона трговања
(bidding zone) у региону Европе у посљедње 3 године од дана објаве јавног позива.
Наведене референце морају бити издате од стране овлашћене компаније за
производњу електричне енергије односно оператора преносног система или
оператора дистрибутивног система у региону југоисточне Европе;
c) Успјешна реализација најмање 1 (једне) референце за услуге које се односе на израду
студија о развоју балансних тржишта у региону југоисточне Европе и примјени ENTSOE захтјева датих у Правилима о балансирању електроенергетских система (Electricity
Balancing Guidelines) у посљедње 3 године од дана објаве јавног позива;
d) Успјешна реализација најмање 1 (једне) референце за извршене услуге које се односе
на израду Правила о раду преносног система у региону југоисточне Европе у
последње 3 године од дана објаве јавног позива. Наведене референце морају бити
издате од стране оператора преносног система у региону југоисточне Европе;
e) Посједовање минимум 1 (једне) референце за извршене услуге које се односе на
израду
техно-економске
анализе
оправданости
изградње
елемената
електроенергетског система у складу са ENTSO-E препорукама за израду „cost-benefit“
анализа реализоване у последње 3 године од дана објаве јавног позива;
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f) Посједовање минимум 1 (једне) референце за испитивање усаглашености рада
синхроно повезане генераторске јединице снаге веће од 200 МW у региону
југоисточне Европе према ENTSO-E правилима и препорукама (Compliance Testing),
реализоване у посљедње 3 године од дана објаве јавног позива. Наведене референце
морају бити издате од стране овлашћене компаније за производњу електричне
енергије или оператора преносног система;
g) Посједовање минимум 1 (једне) референце за испитивање усаглашености рада
енергетског парка снаге веће од 50 МW у региону југоисточне Европе према ENTSO-E
правилима и препорукама (Compliance Testing), реализоване у посљедње 3 године од
дана објаве јавног позива. Наведене референце морају бити издате од стране
овлашћене компаније за производњу електричне енергије или оператора преносног
система;
h) Посједовање минимум 2 (двије) референце за израду студије прикључења нових
хидро/термо производних/потрошачких објеката синхроно прикључених на
електроенергетски систем према ENTSO-E правилима и препорукама реализоване у
посљедње 3 године од дана објаве јавног позива и да се минимум једна референца
односи на термоелектрану укупне инсталисане снаге веће од 200 MW;
i) Посједовање минимум 2 (двије) референце за израду студије прикључења нових
варијабилних обновљивих извора (вјетрогенератора или соларних паркова) са
инсталисаном снагом већом од 50 MW према ENTSO-E правилима и препорукама
реализоване у посљедње 3 године од дана објаве јавног позива;
j) Успјешна реализација најмање 1 (једне) референце за услуге које се односе на
дефинисање техничког и тржишног модела прекограничне кооперације за размјену
енергије из секундарне регулације у посљедње 3 године од дана објаве јавног позива;
k) најмање 1 (једна) референтна услуга за израду елабората/протокола који прописују
опште и техничке услове за испитивање усаглашености рада нових производних
објеката према ENTSO-E правилима и препорукама за операторе преносног система у
региону југоисточне Европе реализована у посљедње 3 године од дана објаве јавног
позива. Наведене референце морају бити издате од стране оператора преносног
система;
l) Изјаву о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже
пружилац услуга за извршење конкретних услуга и обезбјеђење квалитета:
i. да посједује важећу лиценцу за најмање 1 (један) софтверски алат који се
примјењује за анализе тржишта електричне енергије у планирању развоја
електроенергетских система и оцјену економске добробити нових пројеката.
Овај софтверски алат, у складу са Описом услуге – Пројектним задатком (Анекс 2),
мора бити формулисан на бази симулације рада електроенергетског система у
тржишним условима, који уважавају:
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o оптимизацију рада електроенергетског система и поравнања тржишта
базирану на максимизацији суме профита свих учесника у тржишном
моделу (приход на тржишту наспрам оперативних трошкова рада),
o рад над пуном сатном хронологијом догађаја,
o детаљно моделовање свих типова производних јединица и њихових техноекономских карактеристика,
o моделовање тржишних елемената (берза ел.енергије, билатерални
уговори),
o карактеристике и ограничења у преносној мрежи (трансакциона (NTC) или
физичка (GTC) ограничења уз симулацију размјена енергије у складу са
транспортним или DC прорачуном токова снага),
o израду плана ангажовања хидро-термо-оие извора електричне енергије
(„unit commitment“ и „еconomic dispatching“) на тржишним принципима.
ii. да посједује важећу лиценцу за PSS/E и DigSilent софтверски алат за мрежне
анализе,
iii. да има уведен систем управљања квалитетом у складу са захтјевима стандарда ISO
9001:2015.
m) Образовне и професионалне квалификације пружаоца услуга и/или квалификације
његовог руководећег особља и нарочито квалификације лица која су одговорна за
пружање конкретних услуга које се односе на предмет набавке: да понуђач има
најмање 10 (десет) запослених или на други начин, и у складу са Законом о раду, радно
ангажованих дипломираних инжињера електротехнике од којих:
i. најмање 2 (два) лица са искуством на изради студија и елабората из области
експлоатације и планирања развоја производних капацитета;
ii. најмање 2 (два) лица са искуством на изради студија и елабората из области
анализа тржишта електричне енергије;
iii. најмање 2 (два) лица са искуством на изради студија и елабората из области
планирања развоја преносних капацитета;
iv. најмање 1 (једно) лице са искуством везаним за дефинисање регулаторних
оквира у домену либерализације тржишта електричне енергије у државама у
региону;`
v. најмање 2 (два) лица сертификована за коришћење софтверских алата за анализе
електроенергетских система (PSSE и DigSilent);
vi. најмање 2 (два) лица сертификована за софтверске алате за моделовање и
анализе тржишта електричне енергија.
13.3.2. Оцјена техничке и професионалне способности кандидата ће се извршити на основу
сљедећих докумената:
a. Списак извршених уговора у складу са условима дефинисаним у тачци 13.3.1. од а) до
м) ове тендерске документације у посљедње три (3) године рачунато до тренутка
објаве предметне ЈН. Уз списак извршених уговора понуђач је дужан да достави
потврде о уредно извршеним уговорима, а које обавезно садрже: назив и сједиште
уговорних страна, предмет уговора са описом и обимом извршених услуга, вриједност
уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредном извршењу уговора.
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У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне
стране која није уговорни орган, важи изјава понуђача о уредно извршеним уговорима,
уз предочење доказа о учињеним покушајима да се такве потврде обезбиједе или
аргументује фактурама примљеним од стране привредних субјеката којима су фактуре
по основу дефинисаног посла издате и реализоване.
b. Понуђач мора доставити Изјаву о техничкој опремљености и оспособљености и
мјерама којима располаже пружилац услуга за извршење конкретних услуга и
обезбјеђење квалитета са доказима о посједовању важећих лиценци за софтвере у
којем ће реализовати активности које су предмет ове јавне набавке:
i. Копија важеће консултантске лиценце за софтверски алат за анализе тржишта
електричне енергије
ii. Копија важеће консултантске лиценце са доказом о плаћеном одржавању PSS/E
или DigSilent софтверског алата за мрежне анализе за 2019. годину.
iii. Копија важећег сертификата издатог од стране акредитованог сертификационог
тела за систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2015.
c. Понуђач мора доставити Изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу, на свом
меморандуму, овјерену и потписану од стране овлашћеног лица за заступање
понуђача, у којој се наводе и потврђују све карактеристике софтверског алата за
анализе токова снага и анализе статичке сигурности који ће бити испоручен Наручиоцу,
према ОПИС УСЛУГЕ - ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК тачка 15 (Анекс 2) , а које морају обухватати:
- AC прорачуни токова снага методом Newton-Raphson и DC прорачуни токова
снага,
- Могућност обраде (увоз, прорачуни, извоз) модела мреже у UCTE, CGMES i RAW
формату, величине интерконекције континенталне Европе (10,000 и више
чворова),
- Билдер модела мреже у UCTE, CGMES и RAW формату,
- Конвертор модела мреже између UCTE, CGMES и RAW формата у свим
смјеровима,
- Функционалност валидације модела мреже према ENTSOE QoD2 стандарду,
- Функционалност спајања модела мреже у јединствени модел, према ENTSOE EMF
стандарду,
- Функционалност прорачунa преносних капацитета у складу са NTC и Flow-based
методологијама,
- Функционалност прорачуна кратких спојева.
d. За софтверски алат који ће бити испоручен Наручиоцу, описан у тачки 13.3.2 c., Понуђач
мора доставити:
 Потврда произвођача софтверског алата за анализе токова снага и анализе
статичке сигурности или копије страница уговора о заступништву/дистрибутерству
(и то само страница из којих се виде уговорне стране, предмет уговора, као и да је
уговор обострано потписан, овјерен и важећи у моменту подношења понуде у
предметном поступку јавне набавке)
или
 Ауторизација/овлашћење/дозвола произвођача софтверског алата за анализе
токова снага и анализе статичке сигурности или произвођачевог овлашћеног
Тендерска документација за набавку консултантских, информационих и едукационих услуга са испоруком софтвера

Страница 11

заступника/дистрибутера да понуђач посједује тражене лиценце за наведени
софтверски алат и да исте може испоручити и пренијети Наручиоцу
или
 Произвођач софтверског алата доставља сопствену Изјаву о томе, коју даје под
материјалном и кривичном одговорношћу, на свом меморандуму, овјерену и
потписану од стране овлашћеног лица за заступање;
e. Образовне и професионалне квалификације пружаоца услуга понуђач/кандидат
доказује списком ангажованих лица на пружању конкретних услуга, са одређивањем
њиховог конкретног задужења, биографијама за сваког члана тима, фотокопијом
сертификата и/или лиценци фотокопије одговарајућих доказа о посједовању
захтијеваног искуства у струци у форми увјерења, потврде, уговора или друге
референце којом се доказује квалификација, обученост за рад, као и фотокопија
дипломе, радне књижице или другог документа којим се доказује квалификација и
ангажовање код понуђача (овјерених од стране понуђача).
13.3.3. Наведени документи се достављају као оригинали или овјерене копије, заједно са
изјавом овјереном од стране понуђача/кандидата:
- Изјава у вези члана 50. став (1) тачке од а), б), ц), д), е) и г) Закона о јавним
набавкама – Анекс 7. ТД.
13.3.4. Гаранција за озбиљност понуде
Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи требају доставити оригиналну
безусловну банкарску гаранцију за озбиљност понуде (у даљем тексту: гаранција за
понуду). Износ тражене гаранције за озбиљност понуде је 14.250,00 КМ (ријечима:
Четрнаестхиљададвијестотинепедесет КМ), или у случају страног понуђача
протувриједност у ЕУР обрачуната по средњем курсу Централне банке на дан
издавања гаранције. Период важења понуде плус тридесет (30) дана.
Гаранција за понуду се доставља у форми датој у Анекс 8 тендерске документације.
Ако гаранцију за озбиљност понуде доставља група понуђача, гаранцију за озбиљност
понуде може доставити један члан групе, више чланова групе или сви чланови групе.
Гаранција се доставља у траженом износу, без обзира да ли је доставља један члан,
више или сви чланови групе понуђача.
Уколико услов за достављање гаранције не буде испуњен, понуда ће бити одбијена.
Гаранција се не смије бушити ради улагања уз понуду већ треба бити достављена на
следећи начин:
- оригинална банкарска гаранција се пакује у пластичну фолију која се на врху
затвори наљепницом на коју се ставља печат понуђача или се отвор на фолији
затвори јемствеником, а на мјесто везивања залијепи наљепница и отисне печат
понуђача;
- пластична фолија у којој је оригинална банкарска гаранција мора бити означена
редним бројем странице или листа, као и остале странице или листови понуде и
као таква чини саставни дио понуде;
- Уколико гаранција за озбиљност понуде није достављена на прописани
начин,сходно претходном, уговорни орган ће такву понуду одбацити.
Поступање са гаранцијом за понуду вршит ће се у складу Правилником о облику
гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора ("Службени гласник БиХ" бр.
90/14 од 18.11.2014. године).
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13.3.5. Гаранција кандидата, којом гарантује извршење услуга
Средства финансијског обезбјеђења уговора о јавној набавци: гаранција за добро
извршење уговора у износу од 5% од вриједности Уговора са роком важности 30 дана
дужим од уговореног рока за извшење услуге. – Aнекс 9 ТД.
13.3.6. Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције
Кандидат је дужан у сврху доказивања да није нудио мито нити учествовао у било
каквим радњама чији је циљ корупција у предметној јавној набавци, доставити
попуњену и овјерену код надлежног органа изјаву:
- Изјава у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама – Анекс 6 ТД
Напомена:
У случају да захтјев подноси група кандидата/понуђача, тражене доказе доставити за оног
члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави тражене
доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услове - овај доказ доставити за те чланове.
У случају да кандидат/понуђач подноси захтјев са подизвођачем, а како се додатни услови
не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
Група кандидата/понуђача је удружење два или више кандидата/понуђача које је
правовремено доставило заједнички захтјев/понуду. У случају достављања заједничког
захтјева/понуде, чланови групе кандидата/понуђача дужни су у склопу понуде доставити
оргинал или овјерену копију (овјерену од стране надлежног органа) правног акта о
удруживању у Групу кандидата/понуђача ради учешћа у овом поступку јавне набавке (са
периодом важења не мањим од периода важења закљученог уговора о предметној
набавци).
Наведени правни акт о удруживању мора испуњавати сљедеће услове:
именовање чланова Групе кандидата/понуђача са тачним идентификационим
елементима (Назив, ЈИБ, ИБ, Адреса);
- именовање водећег члана Групе кандидата/понуђача који има право иступа и
представљања у име Групе кандидата/понуђача и овлашћење за потписивање уговора у
име Групе кандидата/понуђача;
- прецизирање који су чланови овлашћени за издавања фактура и наплату
потраживања од Уговорног органа у име Групе кандидата/понуђача;
- прецизирање неограничене солидарне одговорности између чланова Групе
кандидата/понуђача за све обавезе које преузима група кандидата/понуђача и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
Кандидат/понуђач који је самостално поднио захтјев за учешће, односно понуду, не може
бити члан групе кандидата/понуђача у истом поступку јавне набавке. Члан групе
кандидата/понуђача не може бити члан друге групе кандидата/понуђача у истом поступку
јавне набавке.
14. Садржај захтјева за учешће
У складу са Фазом бр.1 - Предквалификација, односно условима квалификације ове
Тендерске документацију, кандидат је дужан доставити сљедећа документа:
1. Образац за достављање захтјева за учешће у ограниченом поступку набавке - Анекс 1
ТД;
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2. Опис услуге - пројектни задатак - Анекс 2 ТД;
3. Изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним
набавкама) – Анекс 3 ТД;
4. Изјаву о испуњености услова из члана 46. став (1) Закона о јавним набавкама – Анекс
4 ТД;
5. Изјаву о испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о
јавним набавкама - Анекс 5 ТД;
6. Изјаву у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама – Анекс 6 ТД;
7. Изјаву о испуњености услова из члана 50. тачке а), б), ц), д), е) и г) Закона о јавним
набавкама – Анекс 7 ТД;
8. Образац гаранција за озбиљност понуде - Анекс 8 ТД;
9. Образац гаранције за уредно извршење уговора – Aнекс 9 ТД; и
10. Документе у складу са тачком 13. овог ТД).
Кандидат који докаже своју квалификованост биће позван за достављање понуде и уз позив
ће бити достављени документи који се захтијевају за понуду.
15. Начин достављања захтјева
Захтјев, без обзира на начин достављања, мора бити запримљен у Уговорном органу, на
адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у
информацији о ограниченом поступку у тендерској документацији. Сви захтјеви запримљени
након тог времена су неблаговремени и као такви, неотворени ће бити враћени кандидату.
Захтјеви оргинални документ у папирном облику + електронски на медију за
похрањивање података CD/USB са скенираним оригиналним документом у PDF формату,
се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу Уговорног органа, у
затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено:
МХ „ЕРС“ а.д. Требиње а.д. – ЗД „Истраживачко развојни центар електроенергетикеИРЦЕ“а.д. Источно Сарајево, Вука Караџића 17., 71 123 Источно Ново Сарајево
ЗАХТЈЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ОГРАНИЧЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОНСУЛТАНТСКИХ,
ИНФОРМАЦИОНИХ И ЕДУКАЦИОНИХ УСЛУГА СА ИСПОРУКОМ СОФТВЕРА
Број набавке: ОП 01/19
„НЕ ОТВАРАЈ ДО 15.11.2019. ГОД. ДО 14 ЧАСОВА“
У лијевом горњем углу коверте назив и адреса кандидата / групе кандидата.
Захтјев се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова.
Ако је захтјев израђен у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се
онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове захтјева као што су узорци,
каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани кандидат
обиљежава називом и наводи у садржају захтјева као дио захтјева.
Странице захтјева се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је
захтјев израђен од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки сљедећи дио
започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава претходни
дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално
нумерисане бројеве, онда се ти дијелови захтјева/понуде не нумеришу додатно.
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Захтјев неће бити одбачен уколико су листови захтјева/понуде нумерисани на начин да је
обезбијеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења,
нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу
о набавци и тендерској документацији.
16. Језик и писмо
Захтјев се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном
или ћириличном писму. Сва остала документација уз захтјев/понуду мора бити на једном од
службених језика у Босни и Херцеговини.
Документација тражена тендерским документом може бити и на другом језику, али у том
случају обавезно се прилаже и превод овлаштеног судског тумача за језик са којег је превод
извршен.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
17. Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева
Захтјев се достављаја на начин дефинисан у тачки 15. ове тендерске документације и то:
Уговорни орган:
МХ „ЕРС“ а.д. Требиње а.д. – ЗД „Истраживачко развојни центар
електроенергетике - ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево,
Улица и број:
Вука Караџића 17., 71 123 Источно Ново Сарајево
Соба број:
Канцеларија 102, спрат I
Датум:
15.11.2019. године
Вријеме до када се
До 12:00 часова
примају захтјеви:
Захтјев запримљен након истека рока за пријем се враћа неотворен кандидатима. Кандидати
који захтјеве достављају поштом преузимају ризик уколико захтјев не стигне до крајњег рока
утврђеног тендерском документацијом.
17.1 Мјесто, датум и вријеме отварања понуда
Понуде се отварају на јавном отварању понуда ул. В.Караџића бр.17., 15.11.2019. године у
14:00 и то: у присуству Понуђача који желе присуствовати, уз обaвезну презентацију
писменог овлаштења
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
18. Подуговарање
У случају да кандидат у свом захтјеву назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, мора се
изјаснити који дио (описно или процентуално) ће пренијети на подуговарача, са обавезом да
подуговорање реализује у складу са одредбама члана 73. Закона о јавним набавкама.
У случају подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани
понуђач.
19. Уколико се као кандидат јави физичко лице (услови и докази)
У случају да захтјев доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка ц)
Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова личне способности дужан је доставити
сљедеће доказе:
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a) потврда надлежног општинског органа да је регистрован и да обавља дјелатност за
коју је регистрован,
b) потврда надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензионо-инвалидско
осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико има запослених у
радном односу),
c) потврда надлежне управе да измирује све пореске обавезе као физичко лице
регистровано за самосталну дјелатност.
Поред доказа о личној способности, дужан је доставити све доказе у погледу економскофинансијске способности и техничке и професионалне способности, који се траже у тачки 13.
тендерске документације.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
20. Трошак захтјева и преузимање тендерске документације
Трошак припреме захтјева и подношења у цјелини сноси кандидат.
Тендерска документација се може преузети на порталу јавних набавки – „Е-набавке“.
21. Исправка и/или измјена тендерске документације
Уговорни орган може у свако доба, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу,
било као одговор на захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу
Канцеларије за разматрање жалби, измјенити тендерску документацију. О свим измјенама
тендерске документације дужан је обавјестити све потенцијалне кандидате/понуђаче
објавом на порталу јавних набавки – „Е-набавке“.
У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема захтјева
захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем захтјева, примјерен насталим
измјенама, али не краћи од 7 дана.
У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће
обавјестити све потенцијалне кандидате објавом на порталу јавних набавки – „Е-набавке“.
22. Измјена и/или допуна захтјева и одустајање
До истека рока за пријем захтјева, кандидат може свој захтјев измјенити и/или допунити и то
да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 15. тендерске
документације, и то:
МХ „ЕРС“ а.д. Требиње а.д. – ЗД „Истраживачко развојни центар електроенергетикеИРЦЕ“а.д. Источно Сарајево, Вука Караџића 17., 71 123 Источно Ново Сарајево
ИЗМЈЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ЗАХТЈЕВА ИЛИ ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ОГРАНИЧЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОНСУЛТАНТСКИХ, ИНФОРМАЦИОНИХ И
ЕДУКАЦИОНИХ УСЛУГА СА ИСПОРУКОМ СОФТВЕРА
Број набавке: ОП 01/19
„НЕ ОТВАРАЈ ДО 15.11.2019. ГОД. ДО 14 ЧАСОВА “
У лијевом горњем углу коверте назив и адреса кандидата / групе кандидата.
Кандидат може до истека рока за пријем захтјева одустати од свог захтјева, на начин да
достави писану изјаву да одустаје од захтјева, уз обавезно навођење предмета набавке и
броја набавке, и то најкасније до рока за пријем захтјева.
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Захтјев се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем.
23. Поука о правном лијеку
Жалба се изјављује у роковима прописаним одредбама члана 101. Закона о јавним
набавкама у складу са одредбама члана 99. Закона о јавним набавкама.

ПРИЛОЗИ:
I. Образац за достављање захтјева за учешће у ограниченом поступку набавке -Анекс 1;
II. Опис услуге - пројектни задатак -Анекс 2;
III. Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама -Анекс 3;
IV. Изјава о испуњености услова из члана 46. Закона о јавним набавкама -Анекс 4;
V. Изјава о испуњености услова из члана 47. Закона о јавним набавкама -Анекс 5;
VI. Изјава у вези члана 52. Закона о јавним набавкама-Анекс 6;
VII. Изјава о испуњености услова из члана 50. Закона о јавним набавкама-Анекс 7;
VIII. Образац гаранције за озбиљност понуде-Анекс 8; и
IX. Образац гаранције за уредно извршење уговора- Анекс 9.
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Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ОГРАНИЧЕНОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Број набавке : ....................../19
УГОВОРНИ ОРГАН: МХ „ЕРС“ а.д. Требиње а.д. – ЗД „ИРЦЕ“а.д. Источно Сарајево
КАНДИДАТ*............................................................................................................................
(Уписује се назив кандидата, адреса, ЈИБ и ИД број)
*Уколико захтјев доставља група кандидата, уписују се исти подаци за све чланове групе
кандидата, као и када захтјев доставља само један кандидат, а поред назива кандидата
који је представник групе кандидата уписује се и податак да је то представник групе
кандидата. Подуговарач се не сматра чланом групе кандидата у смислу поступка јавне
набаве.
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретан захтјев/понуду)
Име и
презиме
Адреса
Телефон
Факс
E-mail
ИЗЈАВА КАНДИДАТА*
*Уколико захтјев доставља група кандидата, онда Изјаву кандидата попуњава
представник групе кандидат.
У ограниченом поступку јавне набавке услуга подршкe производним субјектима у
средњорочном планирању енергетског портфеља и позиционирању на регионалном
тржишту електричне енергије, коју сте покренули, достављамо захтјев и изјављујемо
сљедеће:
1.
У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. .................................,
овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви или
ограничења.
2.
Одговарамо захтјевима из тендерске документације за извршење услуга, у складу са
условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним
роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3.
Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се
доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, економске и
финансијске способности, те техничке и професионалне способности који су тражени
тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у
овом захтјеву/понуди;
Име и презиме лица које је овлашћено да представља кандидата:[…………………………]
Потпис овлаштеног лица: […………………………]
Мјесто и датум: [……………………………...….]
Печат предузећа:
Уз захтјев је достављена сљедећа документација:
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]
Тендерска документација за набавку консултантских, информационих и едукационих услуга са испоруком софтвера

Страница 18

Анекс 2
ОПИС УСЛУГЕ - ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
1. Подршка производним субјектима у средњорочном планирању енергетског портфеља
и позиционирању на регионалном тржишту електричне енергије
Циљ тражене услуге обухвата подршку производним субјектима у планирању
енергетског портфеља и позиционирању на регионалном тржишту електричне енергије,
кроз израду тржишних анализа и средњорочних планова биланса производње.
Предметне анализе подразумјевају:
o
o

o
o
o

o

израду тржишног модела региона за средњорочно планирање у неком од
комерцијалних, свјетски признатих алата за моделовање и анализу тржишта
анализу и прогнозу прилика на тржишту електричне енергије (велепродајне
цијене, биланси) у пан-Европском и регионалном контексту на средњорочном
хоризонту (година, пола године, квартал)
планирање и репланирање коришћења акумулација хидроенергетског система
анализе оптималног периода ремоната термоелектрана
идентификација периода и нивоа могућности за продају електричне енергије
на велепродајном тржишту, као и периода и нивоа потреба за куповином
електричне енергије на велепродајном тржишту
управљање ризицима у циљу смањења изложености тржишне позиције на
волатилност цијена на велепродајном тржишту

2. Подршка у унапређењу пословних процеса у производним субјектима везаних за
стратегију наступа на балансном тржишту
За производне субјекте, у оквиру ове активности Извршилац треба да анализира сљедеће:
o анализа балансних услуга које тренутно пружају капацитети производног субјекта, и
могућности за њихово унапријеђење, као и пласман услуга у региону
o прилагођавање краткорочног планирања и управљања енергетског портфеља на
балансни механизам
o дефинисање понуда за преузимање балансне одговорности субјеката ван портфеља
производног субјекта
o дефинисање пословне регулативе о управљању балансном групом и третмана
интерних одступања унутар групе
o
3. Техноекономске анализе изградње нових производних капацитета и ефекта
потенцијалног повлачења неког од постојећих производних капацитета
Извршилац треба да пружи услугу израде техноекономских анализа изградње нових
производних капацитета (анализе које претходе Студији Изводљивости), као и посебне
анализе ефеката повлачења производних капацитета на пословне резултате
производног субјекта. Утицај имплементације ЕУ регулатива у погледу заштите животне
средине и ублажавање климатских промена на регионално тржиште и производне
субјекте.
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Извршилац треба да спроведе анализу ефеката имплементације ЕУ регулатива у погледу
заштите животне средине и ублажавање климатских промјена (емисије штетних гасова и
гасова повезаних са ефектом стаклене баште) на формирање цијена на регионалном
тржишту електричне енергије, као и на пословне резултате производног субјекта у
новонасталим околностима.
4. Тестирање усаглашености рада производних објеката (Compliance Testing)
Извршилац треба да пружи консултантску услугу у циљу тестирања односно провјере
усаглашености рада производних објеката према захтјевима из Мрежног кодекса као и
ЕНТСО-Е Правилника о прикључењу производних објеката (ENTSO-E Network Code for
Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators).
Под производним објектима, без обзира на снагу и напонски ниво на који се прикључују,
подразумијеваће се:
 Термоелектране
 Хидроелектране
 Енергетски паркови
 Вјетроелектране
 Соларне електране
 Електране на биомасу
Обавезе Извршиоца су да врши тестирања усаглашености рада производних објеката. У
ту сврху од њега се очекује:
 инсталација и повезивање додатне мјерне опреме


Спроведе тестове усаглашености и прикупи све неопходне податке



Пружи консултантску услугу за израду појединих анализа који су саставни
дијелови Елабората о тестирању усаглашености рада производног објекта



Прикупи неопходне податке у процесу тестирања



Изради симулациони модел за анализе - проучавање и истраживање статичке и
динамичке стабилности

5. Израда системских анализа - проучавања и истраживања за потребе израде елабората
о прикључењу нових производних/потрошачких објеката на електроенергетски систем
Инвеститор је одговоран за израду елабората о прикључењу нових производних /
потрошачких објеката на електроенергетски систем у процесу добијања сагласности за
прикључење.
У сврху израде Елабората од Извршиоца се очекује да пружи услугу израде системских
анализа, а у склопу утврђивања оптималних услова прикључења нових
производних/потрошачких објеката. Извршилац услуге треба да изврши анализе или
дијелове анализа којима се обезбјеђује ефикасно интегрисање нових производних и
потрошачких објеката у електроенергетски систем у складу са постојећом праксом у
поступцима прикључења нових објеката на преносни систем и у складу са важећим
мрежним правилима.
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6.

I.1cnoPYKa ccdrraepcaor

naxera KOjlil he ce npliIMjeHIiITIiI Y peall1il3au,liIjlil nojeAIiIHlilx Tpa>t<eHIiIX

YCllyra
nOTpe6HO

je Io1cnopY4101TIo1codrrsepcxa anar

ca clbjeAelilo1M

aa aaanase

roxosa

caara

101CTaTIo14Ke carvpaocru,

xapaxrepacraxama:

•

AC npopa-tvua roxosa

•

Morvhsocr

cuara MeTOAOM Newton-Raphson

ofipane (YB03, npopavvua,

l-1DC npopaxvua

TOKOBa caara

l-13B03) MOAefla Mpe}f{e y UCTE, CGMES i RAW q,opMary,

Befll-14l-1He l-1HTepKOHeKlJ,l-1je KOHTl-1HeHTaflHe Espone (10,000 l-1Bl-1We -rsopoea)
•

6l-1flAep MOAefla Mpe}f{e y UCTE, CGMES l-1RAW q,opMary

•

KOHBepTOp MOAefla Mpe}f{e l-13Mel)y UCTE, CGMES l-1RAW q,opMaTa y CBl-1McMjepOBl-1Ma

•

<l>YHKlJ,l-10HaflHOcTBafll-1AalJ,l-1je MOAefla Mpe}f{e npewa ENTSOE QoD2 cTaHAapAY

•

<l>YHKlJ,l-10Han HOCTcnaja-sa MOAefla Mpe}f{e y jeAl-1HCTBeHl-1 MOAefl, npewa ENTSOE EMF
CTaHAa PAY

•

<l>YHKlJ,l-10HaflHOCT npopa-ivaa

npeHOCHl-1X xanauarera

y cKflaAY ca NTC l-1Flow-based

MeTOAOflOrl-1jaMa
•

<l>YHKlJ,l-10HaflHOcT npopa-rvaa

KpaTKl-1X cnojesa

,Al'1peKTOp

CTpaHIo1LJ,a 21

Анекс 3
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 45.
став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број:
39/14)
Ја, ниже потписани………………………………………………(Име и
презиме),
са
личном
картом ……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству представника
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности...............................................................
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД
број:…………………………………….. чије сједиште се налази у ..................................................
(Град/општина), на адреси ………………………………………………………………… (Улица и број), као
понуђач у поступку јавне набавке ………………………………………………………………………………………………
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни
орган ……………………………………………………………………(Навести тачан назив уговорног органа), за
који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење)
број:
……………………………………………
у
„Службеном
гласнику
БиХ“ број: ………………………………………………, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач ……………………………………………………………………… у наведеном поступку јавне набавке,
којег представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим
прописима у БиХ или земљи регистрације;
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог
поступка;
в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави
документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег
одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична
способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су
предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама у случају сумње
у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених
информација код надлежних органа.
Изјаву дао:
……………………………………………….
Мјесто и датум давања изјаве:
………………………………………………….
Потпис и печат надлежног органа:
..............................................................М.П.
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Анекс 4
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 46.
став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
Ја, ниже потписани………………………………………………(Име и презиме), са личном
картом ……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству представника
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности................................................................
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД
број:…………………………………….. чије сједиште се налази у .................................................
(Град/општина), на адреси ………………………………………………………………… (Улица и број), као
понуђач у поступку јавне набавке ………………………………………………………………………………………………
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни
орган ……………………………………………………………………(Навести тачан назив уговорног органа), за
који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење)
број:
……………………………………………
у
„Службеном
гласнику
БиХ“ број: ………………………………………………, а у складу са чланом 46. став (1) под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач ……………………………………………………………………… у наведеном поступку јавне набавке,
којег представљам, је:
а) Способан да обавља професионалну дјелатности у вези са предметом набавке у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације и регистрован је у
одговарајућем професионалним или другом регистру да обавља професионалну
дјелатност која је у вези са предметом набавке;
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора
достави документе из члана 46. став (1) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди
уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује
способност обављања професионалне дјелатности из члана 46. 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.
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јавне набавке у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право
провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.
Изјаву дао:
……………………………………………….
Мјесто и датум давања изјаве:
………………………………………………….
Потпис и печат надлежног органа:
М.П.
……………………………………………………..
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Анекс 5
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 47.
ст. (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14)
Ја, ниже потписани ............................................... (Име и презиме), са личном картом
број:.............................. издатом од ............................................., у својству представника
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ...............................................................
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД
број:.........................................., чије сједиште се налази у ................................................
(Град/општина), на адреси .................................................................. (Улица и број), као
понуђач у поступку јавне набавке ........................................................................................
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган
.......................................................................... (Навести тачан назив уговорног органа), за који је
објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:
.......................................... у „Службеном гласнику БиХ“ broj: ...................................................., а
у складу са чланом 47. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Документи чије обичне копије доставља понуђач ____________________ у наведеном
поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска способност из члана
47. став (1) тачке од а) и ц) су истоврсни са оригиналима.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави
документе из члана 47. став (1) тачке од а) и ц) на захтјев уговорног органа и у року којег
одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као
да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да
давање нетачних података у документима којима се доказује 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 понуђаче (правно лице) и од
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Изјаву дао:
……………………………………………….
Мјесто и датум давања изјаве:
………………………………………………….
Потпис и печат понуђача/кандидата:
М.П.
…………………………...........................
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Анекс 6
ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 52.
став (2) Закона о јавним набавкама
Ја, ниже потписани………………………………………………(Име и презиме), са личном
картом ……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству
представника
привредног
друштва
или
обрта
или
сродне
дјелатности ........................................................... (Навести положај, назив привредног
друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број:…………………………………….. чије
сједиште
се
налази
у
................................................
(Град/општина),
на
адреси ………………………………………………………………… (Улица и број), као понуђач у поступку
јавне набавке ....................…………………………………….......................... (Навести тачан назив и
врсту
поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган ……………………………………………………………………(Навести тачан назив уговорног органа), за
који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење)
број:
……………………………………………
у
„Службеном
гласнику
БиХ“ број: …………………………………………, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним
набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном 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 суздржава 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
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које
би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба
извршити.
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
предмета поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривичн 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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Анекс 7
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 50.
тачке: а), б), ц), д), е) и г) (Техничка и професионална способност у поступку набавке
услуга) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
Ја, ниже потписани………………………………………………(Име и презиме), са личном
картом ……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству представника
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности ..........................................................
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД
број:…………………………………….. чије сједиште се налази у .................................................
(Град/општина), на адреси ………………………………………………………………… (Улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке ……………………………………………………………………………
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни
орган ……………………………………………………………………(Навести тачан назив уговорног органа), за
који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење)
број:
……………………………………………
у
„Службеном
гласнику
БиХ“ број: ……………………………………………, а у складу са чланом 50. тачке а), б), ц), е) и г) под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е:
а) списак извршених уговора у складу са чланом 48. став (2) овог закона, а који су у вези са
предметном набавком, за период не дужи од три године, или од датума регистрације,
односно почетка пословања, ако је кандидат/понуђач регистрован, односно почео са радом
прије мање од три године;
б) образовне и професионалне квалификације пружаоца услуга и/или квалификације
његовог руководећег особља, и нарочито квалификације лица која су одговорна за пружање
конкретних услуга;
ц) изјаву о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може
захтјевати да су запослени код кандидата/ понуђача;
д) изјаву пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запослених и о броју руководећег
особља у посљедње три године;
е) изјаву о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже
пружалац услуга за извршење конкретних услуга и обезбјеђење квалитета;
г) изјаву кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјекат примјењивати
приликом пружања услуга.
(Заокружити тачке које су дефинисане као захтјеви у TД (једну или више)
Подаци везани за захтјеве из тендерске документације:
- Документе у складу са тачком 13.3 овог ТД
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или
пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним законима
у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује техничка и
професионална способност из члана од 48. до 51. 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:
………………………………………………
Мјесто и датум давања изјаве:
……………………………………………….
Потпис и печат кандидата /понуђача:
М.П.
…………………………………………………
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Анекс 8
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
НАЗИВ И ЛОГО БАНКЕ
ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ :
За Уговорни орган: ..........................................
Информисани смо да наш клијент, _______________[име и адреса понуђача], од сада па
надаље означен као ПОНУЂАЧ, учествује у отвореном поступку за извођење радова, чија је
процијењена вриједност ____________КМ.
За учествовање у овом поступку понуђач је дужан доставити гаранцију за озбиљност
понуде у износу од 1,5 % процијењене вриједности уговора, што износи 14.250,00 КМ
(ријечима: четрнаестхиљададвијестотинепедесет КМ)
У складу са напријед наведеним, ______________ [име и адреса банке], се обавезује
неопозиво и безусловно платити на назначени банковни рачун, износ од __________
КМ/ЕУР (ријечима:)___________________ [назначити бројкама и ријечима износ и валуту
гаранције], у року од три (3) радна дана по пријему Вашег писаног захтјева, а који садржи
Вашу изјаву да је ПОНУЂАЧ учинио једно од сљедећег:
1. повукао своју понуду прије истека рока важења понуда назначеног у тендерској
документацији и Обрасцу понуде, или
2. ако понуђач који је обавијештен да је његова понуда прихваћена као најповољнија, а у
периоду рока важења понуде:
а) одбије потписати уговор или пропусти потписати уговор у утврђеном року,
б) не достави или достави неодговарајућу гаранцију за добро извршење уговора,
ц) достави неистините изјаве везано за квалификацију понуђача.
Ваш захтјев за кориштење средстава под овом гаранцијом прихватљив је ако је послан
нама у потпуности и исправно кодиран телексом/телеграфом од Ваше банке потврђујући
да је Ваш оригинални захтјев послан и поштом и да вас исти правно обвезује. Ваш захтјев
ће бити
размотрен и адресиран након запримања Вашег писаног захтјева за исплату, посланог
телексом или телеграфом на адресу:_________________________________
Ова гаранција ступа на снагу дана …………. у ________сати [назначити датум и вријеме рока
за предају понуда].
Наша одговорност према овој гаранцији истиче дана_________ у ____сати. [ назначити
датум и вријеме, сходно Обавјештењу о јавној набавци и тендерској документацији, с тим
што то раздобље не може бити краће од 30 дана.
Послије истека назначеног рока, гаранција по аутоматизму постаје неважеће. Гаранција би
требала бити враћена као беспредметна. Без обзира да ли ће нам гаранција бити враћена,
или не, након истека поменутог рока сматрамо се ослобођеним сваке обвезе по гаранцији.
Ова гаранција је ваша лично и не може се преноси
Потпис и печат
(БАНКА)
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Анекс 9
ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
НАЗИВ И ЛОГО БАНКЕ
ГАРАНЦИЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Датум:
За Уговорни орган: ..........................................
Информисани смо да је наш клијент, __________________[име и адреса најуспјешнијег
понуђача), од сад па надаље означен као Добављач, Вашом Одлуком о избору
најповољнијег понуђача, број:________од __________. / [назначити број и датум одлуке]
одабран да потпише, а потом и реализира уговор за извођење радова ________________
(кратак опис уговора) чија је вриједност ……………КМ/ЕУР.
Такођер смо информисани да, ви, као уговорни орган захтијевате да се извршење уговора
гарантира у износу од 10 % од вриједности уговора, што износи _________КМ/ЕУР,
словима:____________________ (назначити у бројкама и словима вриједност и валуту
гаранције), да би се осигурало поштивање уговорених обвеза у складу са договореним
условима.
У складу са напријед наведеним, ______________(име и адреса банке), се обавезује
неопозиво и безусловно платити на назначени банковни рачун било коју суму коју
захтијевате, с тим што укупни износ не може прећи ___________( назначити у бројкама и
словима вриједност и валуту јамства) у року од три радна дана по примитку Вашег писаног
захтјева, а
који садржи Вашу изјаву да понуђач/добављач не испуњава своје обвезе из уговора, или их
неуредно испуњава.
Ваш захтјев за кориштење средстава по овој гаранцији прихватљив је ако је послан у
потпуности и исправно кодиран телексом/телеграфом од Ваше банке потврђујући да је Ваш
оригинални захтјев послан и поштом и да вас исти правно обавезује. Ваш захтјев ће бити
размотрен и адресиран након запримања Вашег писаног захтјева за исплату, посланог
телексом или телеграфом на адресу:___________________________________________
Ова гаранција ступа на снагу ________________( навести датум издавања гаранције)
Наша одговорност према овој гаранцији истиче дана_________[ назначити датум и вријеме
гаранције сходно условима из нацрта уговора).
Послије истека назначеног рока, гаранција по аутоматизму постаје неважећа. Гаранција би
требала бити враћена као беспредметна. Без обзира да ли ће нам гаранција бити враћена,
или не, након истека поменутог рока сматрамо се ослобођеним сваке обавезе по гаранцији.
Ова гаранција је ваша лично и не може се преносити.
Потпис и печат
(БАНКА)
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