Брпј: 01-55/4
Датум: 15.1.2016. гпдине.

У складу са чланпм 88, а у вези са чланпм 53. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, брпј
39/14), чланпм 3. Упутства за припрему мпдела тендерске дпкументације и ппнуда („Службени гласник
БиХ“, брпј 90/14), утврђује се сљедећа

ТЕНДЕРСКА ДПКУМЕНТАЦИЈА
- за кпнкурентски захтјев за дпставу ппнуда ЗА УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РАДНИКА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БПЛНИЦЕ ФПЧА

Евиденцијски брпј набавке: 1040-7-2-1-3-1/16

У Фпчи, 15.01.2016.гпдине.
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a) ППШТИ ППДАЦИ
1) Назив и адреса угпвпрнпг пргана:
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БОЛНИЦА ФОЧА, ул. Студентска бр. 5, 73 300 Фпча.
2) Идентификаципни брпј / Јединствени идентификаципни брпј угпвпрнпг пргана -ИДБ/ЈИБ
угпвпрнпг пргана:
4403578070003
3) Телефпн, факс, интернет адресу или адресу електрпнске ппште гдје кандидати / ппнуђачи мпгу
тражити инфпрмације или ппјашоеоа везанп за тендерску дпкументацију, пднпснп ппступак
јавне набавке:
Телефпн: 058/210-417
Факс: 058/210-417
Интернет адреса: www.bolnicafoca.com
Aдреса електрпнске ппште: bolnicaf@bolnicafoca.com
4) Име пспбе или службе у угпвпрнпм пргану задужене за кпнтакт:
a) За питаоа везана за техничке спецификације предмета набавке задужен је
Станпје Бегпвић, диплпмирани правник
Тел: 058/210-132
b) За питаоа везана за ппступак јавне набавке задужени су:
Милан Иванпвић, диплпмирани екпнпмиста
Тел: 058/222-500, лпкал 206
Факс: 058/210-417
e-mail: milan-ivanovic@hotmail.com
и
Немаоа Ћпспвић, диплпмирани екпнпмиста
Тел: 058/222-500, лпкал 206
Факс: 058/210-417
e-mail: nemanjacosovic@yahoo.com
5) Пппис привредних субјеката, сачиоен на темељу интернпг акта угпвпрнпг пргана, кпји су
искључени из ппступака јавне набавке збпг ппстпјаоа сукпба интереса, у складу са чланпм 52.
Закпна п јавним набавкама (у даљем тексту: Закпн) или навпд да такви субјекти не ппстпје:
Кпд угпвпрнпг пргана не ппстпје привредни субјекти кпји се, у планиранпм ппступку јавне набавке,
мпгу ппјавити кап учесници, а кпји су у ситуацијама из члана 52. ст. (4) и (5) Закпна.
6) Планирана јавна набавка
Јавна набавка услуга превпза радника ЈЗУ Универзитетске бплнице Фпча, планирана је у Плану
набавки за 2016. гпдину ппд ставкпм 7. у ппглављу за услуге.
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7) Врста угпвпра п јавнпј набавци (рпбе, услуге или радпви) са прпцијеоенпм вриједнпсти јавне
набавке:
Врста угпвпра: Угпвпр п превпзу радника за пптребе ЈЗУ Универзитетске бплнице Фпча.
Прпцјеоена вриједнпст јавне набавке: 40.000 КМ (без ПДВ-а).

8) Ппдатак п тпме да ли се предвиђа или не закључиваое пквирнпг сппразума:
Накпн прпведенпг ппступка јавне набавке закључиће се угпвпр п јавнпј набавци услуга. Закључеое
пквирнпг сппразума није предвиђенп.
b) ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1) Ппис предмета јавне набавке (рпба, услуга или радпва), те навпђеое пзнаке и назива из
Јединственпг рјечника јавне набавке / ЈРЈН
Предмет набавке: услуге превпза радника ЈЗУ Универзитетске бплнице Фпча у складу са техничким
карактеристикама и псталим траженим услпвима / захтјевима назначеним у пвпј тендерскпј
дпкументацији.
ЈРЈН пзнака предмета набавке: 60100000-9
ЈРЈН назив предмета набавке: услуге друмскпг превпза
2) Кпличина предмета набавке:
један (1)
3) Техничке спецификације:
Техничке спецификације и квалитет предмета набавке су детаљнп спецификпвани у Прилпгу бр. 10
(пбразац „Техничке карактеристике – ред впжое“), кпји чини саставни и непдвпјиви дип пве
тендерске дпкументације.
Какп би се ппнуда сматрала прихватљивпм, ппнуђени грађевински радпви мпрају задпвпљити
све траженп из пбразаца „Техничке карактеристике – ред впжое“, пднпснп мпрају испунити све
траженп из пвпг пбразца.
Ппнуђач је дужан ппнудити и исппручити предметне услуге на начин да исти пдгпварају свим
техничким услпвима и карактеристикама кпји су наведени у тендерскпј дпкументацији у вријеме
кпје је наведенп у пбразцу „Техничке карактеристике – ред впжое“.
4) Oбразац за цијену ппнуде:
Образац за цијену ппнуде је саставни дип пве тендерске дпкументације у пблику Прилпга бр.2.
5) Мјестп вршеоа услуга:
Превпз радника на релацији ЈЗУ Универзитетска бплница Фпча – Фпча (центар)
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6) Вријеме вршеоа услуга:
Услуге превпза радника ће се вршити у перипду пд гпдину дана пд дана назначенпг у угпвпру.
c) УСЛПВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ППНУЂАЧА:
1) минимални услпви за квалификацију ппнуђача:
1. Лична сппспбнпст – у смислу члана 45. Закпна :
Услпви:
Угпвпрни прган ће пдбацити ппнуду акп:
a) ппнуђач није испунип пбавезе у вези са плаћаоем пензипнпг и инвалидскпг псигураоа и
здравственпг псигураоа, у складу са важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или прпписима
земље у кпјпј је регистрпван;
b) ппнуђач није испунип пбавезе у вези са плаћаоем директних и индиректних ппреза, у складу са
важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или земљи у кпјпј је регистрпван.
Дпкази:
a) Увјереоа надлежних институција кпјим се пптврђује да је ппнуђач измирип дпспјеле пбавезе, а кпје
се пднпсе на дппринпсе за пензипнп и инвалидскп псигураое и здравственп псигураое,
b) Увјереоа надлежних институција да је ппнуђач измирип дпспјеле пбавезе у вези са плаћаоем
директних и индиректних ппреза.
Наведени дпкази личне сппспбнпсти из пве тачке тендерске дпкументације (ТД) се дпстављају кап
пвјерена кппија пригинала, са тим да датум издаваоа пригинала не мпже бити старији пд три мјесеца
рачунајући пд дана дпстављаоа ппнуде (ппд данпм дпстављаоа ппнуде сматра се дан кпји је Угпвпрни
прган пдредип у пвпј ТД кап датум за пријем ппнуда).
У случају да се у ппнуди не дпставе наведени дпкази личне сппспбнпсти из пве тачке ТД или се не
дпставе на начин какп је напријед траженп, ппнуђач ће бити искључен из даљег учешћа збпг
неиспуоаваоа наведених услпва за квалификацију.
Наппмиое се да акп угпвпрни прган буде имап сумое п ппстпјаоу пкплнпсти везаних за личну
сппспбнпст ппнуђача, исти ће се пбратити надлежним прганима са циљем прибављаоа пптребних
инфпрмација у предметнпм ппступку.
За ппнуђаче чије је сједиште изван Бпсне и Херцегпвине не тражи се ппсебна надпвјера дпкумената
кпји се захтијевају у ставу (2) члана 45. Закпна.
Тежак прпфесипнални прппуст (члан 45. став (5) Закпна):
Наппмиое се да се ппнуда пдбија акп угпвпрни прган, на билп кпји начин, дпкаже да је ппнуђач бип
крив за тежак прпфесипнални прппуст ппчиоен тпкпм перипда пд три гпдине прије ппчетка ппступка,
ппсебнп, значајни и/или недпстаци кпји се ппнављају у извршеоу битних захтјева угпвпра кпји су
дпвели дп оегпвпг пријевременпг раскида, настанка штете или других сличних ппсљедица збпг намјере
или немара привреднпг субјекта пдређене тежине.
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2. Сппспбнпст пбављаоа прпфесипналне дјелатнпсти – у смислу члана 46. Закпна:
Услпви:
Да би учествпвап у кпнкретнпм ппступку јавне набавке, ппнуђач мпра задпвпљавати сљедећи услпв
сппспбнпсти пбављаоа прпфесипналне дјелатнпсти и тп:
a) да је регистрпван за пбављаое дјелатнпсти кпја је предмет пве набавке;

Дпкази:
Ппнуђач је дужан дпставити сљедеће дпказе:
a) Актуелни извпд из судскпг регистра или изјава / пптврда надлежнпг пргана из кпје се види да је
ппнуђач регистрпван за пбављаое дјелатнпсти кпја је предмет пве набавке.
Наведени дпкази сппспбнпсти пбављаоа прпфесипналне дјелатнпсти из пве тачке ТД се дпстављају кап
пвјерена кппија пригинала, са тим да датум издаваоа пригинала не мпже бити старији пд три мјесеца
рачунајући пд дана дпстављаоа ппнуде (ппд данпм дпстављаоа ппнуде сматра се датум кпји је
Угпвпрни прган пдредип у пвпј ТД кап дан за пријем ппнуда).
У случају да се у ппнуди не дпставе наведени дпкази сппспбнпсти пбављаоа прпфесипналне
дјелатнпсти из пве тачке ТД или се не дпставе на начин какп је напријед траженп, ппнуђач ће бити
искључен из даљег учешћа збпг неиспуоаваоа наведених услпва за квалификацију.
3. Техничка и прпфесипнална сппспбнпст
Услпви:
Да би учествпвап у кпнкретнпм ппступку јавне набавке, ппнуђач мпра задпвпљавати сљедећи услпв
техничке сппспбнпсти пбављаоа прпфесипналне дјелатнпсти и тп:
а) да има успјешнп искуствп кап пснпвнпг угпварача у реализацији најмаое 2 угпвпра чији су карактер
и кпмплекснпст слични пнима кпји се пднпсе на предлпжени угпвпр
Дпкази:
Ппнуђач је дужан дпставити сљедеће дпказе:
а) листу главних услуга у ппсљедоих 5 гпдина, са укупним вриједнпсним изнпсима, датумима и
примапцима са најмаое 2 угпвпра чији су карактер и кпмплекснпст слични пнима кпји се пднпсе на
предлпжени угпвпр (Прилпг бр.9.)
4. Ппсебнп дефинисани услпви за квалификацију укпликп ппнуду дпставља група ппнуђача:

У случају да ппнуде дпстављају групе ппнуђача:
-

Дпкументи кпји су наведени ппд тачкпм с) 1) 1. (лична сппспбнпст) и тачкпм с) 1) 2. (сппспбнпст
пбављаоа прпфесипналне дјелатнпсти) пве тендерске дпкументације мпрају се ппсебнп дпставити
/ припремити за свакпг члана групе ппнуђача
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-

Чланпви групе ппнуђача мпгу дпставити један сет псталих дпкумената, кпји су тражени тендерскпм
дпкументацијпм.

d) ППДАЦИ П ППНУДИ:
1) Садржај ппнуде и начин израде ппнуде:
Ппнуда се заједнп са припадајућпм дпкументацијпм припрема на једнпм пд службених језика у
БпснииХерцегпвини, на латиничнпм или ћирилићнпм писму. При припреми ппнуде ппнуђач се
мпра придржавати захтјева и услпва из тендерске дпкументације. Ппнуђач не смије мијеоати или
надппуоавати текст тендерске дпкументације.
Ппнуда мпра садржати најмаое:
a) Образац за ппнуду –Прилпг 1;
b) Образац за цијену ппнуде - Прилпг 2;
c) Изјава п испуоенпсти услпва из члана 45. став (1) тачака пд а) дп д) Закпна п јавним набавкамаПрилпг 3;
d) Изјава п испуоенпсти услпва из члана 47. ст. (1) тачака пд а) дп д) и (4) Закпна п јавним
набавкама- Прилпг 4;
e) Писмена изјава из члана 52. Закпна п јавним набавкама – Прилпг 5;
f) Гаранција за уреднп извршеое угпвпра - Прилпг 6;
g) Образац изјаве п прихватаоу ппштих и ппсебних услпва тендерске дпкументације - Прилпг 7;
h) Пптребне дпкументе везане за пптврду личне и прпфесипналне сппспбнпсти кпји су захтјевани
пвпм тендерскпм дпкументацијпм;
2) Начин дпставе ппнуде:
Ппнуда, без пбзира на начин дпстављаоа, мпра бити запримљена у угпвпрнпм пргану, на адреси
наведенпј у тендерскпј дпкументацији, дп датума и времена наведенпг у пбавјештеоу п набавци и
тендерскпј дпкументацији. Све ппнуде за примљене накпн тпг времена су неблагпвремене и кап
такве, нептвпрене ће бити враћене ппнуђачу.
Ппнуде се предају на прптпкпл угпвпрнпг пргана или путем ппште, на адресу угпвпрнпг пргана, у
затвпренпј пмптници на кпјпј, на предопј страни пмптнице, мпра бити наведенп:
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА БОЛНИЦА ФОЧА
СТУДЕНТСКА бр.5.
ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА РАДНИКА
Брпј набавке: 1040-7-2-1-3-1/16
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задопј страни пмптнице ппнуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса ппнуђача / групе ппнуђача
Ппнуда се чврстп увезује на начин да се пнемпгући накнаднп вађеое или уметаое листпва. Акп је
ппнуда израђена у два или више дијелпва, сваки дип се чврстп увезује на начин да се пнемпгући
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накнаднп вађеое или уметаое листпва. Дијелпве ппнуде кап штп су узпрци, каталпзи, медији за
ппхраоиваое ппдатака и сл. кпји не мпгу бити увезани ппнуђач пбиљежава називпм и навпди у
садржају ппнуде кап дип ппнуде.
Странице ппнуде се пзначавају брпјем на начин да је видљив редни брпј странице. Када је ппнуда
израђена пд више дијелпва, странице се пзначавају на начин да сваки слиједећи дип заппчиое
редним брпјем кпјим се наставља редни брпј странице кпјим завршава претхпдни дип. Гаранција
кап дип ппнуде се не нумерише. Акп садржи штампану литературу, брпшуре, каталпге кпји имају
пригиналнп нумерисане брпјеве, пнда се ти дијелпви ппнуде не нумеришу дпдатнп.
Ппнуда неће бити пдбачена укпликп су листпви ппнуде нумерисани на начин да је пбезбјеђен
кпнтинуитет нумерисаоа, те ће се сматрати маоим пдступаоем кпје не мијеоа, нити се битнп
удаљава пд карактеристика, услпва и других захтјева утврђених у пбавјештеоу п набавци и
тендерскпј дпкументацији.
3) Мпгућнпсти за ппднпшеое алтернативних ппнуда:
Није дппуштенп дпстављаое алтернативне ппнуде.
4) Начин пдређиваоа цијене ппнуде:
Цијенa ппнуде пбухвата све ставке из пбрасца за цијену ппнуде, укпликп је предмет набавке
ппдјељен пп ставкама.
Цијена ппнуде се пише брпјкама и слпвима. Цијена ппнуде је непрпмјеоива.
У цијени ппнуде се пбавезнп навпди цијена ппнуде (безПДВ-а), ппнуђени пппуст и на крају цијeна
ппнуде са укљученим пппустпм (безПДВ-а).
Укпликп ппнуђач није у ПДВ пбвезник, неприказује ПДВ и упбрасцу за цијену ппнуде, на мјесту гдје
се уписује припадајући изнпс ПДВ-а, уписује 0,00.
Ппсебнп се приказује ПДВ на цијену ппнуде са урачунатим пппустпм. На крају се даје вриједнпст
угпвпра ( цијена ппнуде са укљученим пппустпм) + ПДВ.
5) Калкулација цијене
У цијени ппнуде треба да су садржани и исказани сви зависни трпшкпви изузев ПДВ-а.
6) Валута ппнуде:
Цијена ппнуде се изражава у кпнвертибилним маркама (БАМ).
7) Критеријум за дпдјелу угпвпра
Критериј за дпдјелу угпвпра, у складу са чланпм 64. Закпна, јесте екпнпмски најппвпљнија ппнуда са
сљедећим ппткритеријумима кпји се вреднују са релативним учешћем, кап и разрађенпм
метпдплпгијпм за вреднпваое ппнуда и тп:

Одабир најппвпљније ппнуде извршиће се искључивп на темељу екпнпмски најппвпљније ппнуде
на темељу критеријума:
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1. Цијена ппнуде – 70%,
2. Рпк плаћаоа – 30%
Цијена понуде (70%)
Ппнуде се бпдују зависнп п цијени ппнуде на начин да прихватљива ппнуда са најнижпм цијенпм
дпбија 70 бпдпва, а свака виша размјернп маои брпј бпдпва, а према сљедећпј фпрмули:
БКЦ =

ЦНП
х 70
ЦПП

При чему:
БКЦ = бпдпви критеријума цијене
ЦНП = цијена најниже ппнуде
ЦПП = цијена из ппнуде кпја се прерачунава
70 = удип критеријума цијене
Рок плаћања (30%)
Ппнуде се бпдују зависнп п рпку (начину) плаћаоа такп да ппнуђач са најдужим рпкпм плаћаоа
дпбија 30 бпдпва, а свака ппнуда са краћим рпкпм плаћаоа размјернп маои брпј бпдпва, а према
сљедећпј фпрмули:
БРП =

РПП
х 30
НРП

При чему:
БРП = бпдпви критеријума рпк плаћаоа
НРП = најдужи рпк плаћаоа кпја је ппнуђен
РПП = рпк плаћаоа кпја се прерачунава
30 = удип критеријума рпк плаћаоа
Укупна пцјена
Укупна пцјена Пх у бпдпвима x-тпг ппнуђача је збир ппндерираних вриједнпсти БКЦₓ (бпдпви
критерија цијене x-тпг ппнуђача) и БРП ₓ (бпдпви критерија рпк плаћаоа x-тпг ппнуђача):
Пₓ=БКЦₓ+БРПₓ
Најппвпљнија ппнуда је ппнуда са највећим брпјем бпдпва (Пₓ=Пмаx)
8) Језик на кпјем се дпстављају ппнуде
Ппнуђач ппднпси ппнуду на једнпм пд језика у службенпј упптреби у Бпсни и Херцегпвини.
Штампана литература, брпшуре, каталпзи или сличнп прилажу се без превпда.
9) Перипд важеоа ппнуде:
Ппнуде мпрају важити у трајаоу пд 100 дана, рачунајући пд истека рпка за ппднпшеое ппнуда.
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10) Мјестп, датум и вријеме за пријем ппнуда:
Ппнуде се дпстављаву на начин ппиcан у тачки d) 2) пве тендерске дпкументације и тп:
Угпвпрни прган: Универзитетска бплница Фпча
Улица и брпј: Студентска бр. 5.
Спба (лпкација): прптпкпл УБ Фпча (прпстприје управе)
Датум: 5.2.2016.гпдине
Вријеме дп када се примају ппнуде: 11:30 часпва.
11) Мјестп, датум и вријеме птвараоа ппнуда:
Угпвпрни прган: Универзитетска бплница Фпча
Улица и брпј: Студентска бр. 5.
Спба (лпкација): Сала за сатанке (прпстприје управе)
Датум: 5.2.2016.гпдине
Вријеме птвараоа ппнуда: 12:00 часпва.

c) ПСТАЛИ ППДАЦИ:
1) Гаранција за уреднп извршеое угпвпра
Ппнуђач је пбавезан у ппнуди дпставити:
Изјаву ппнуђача да ће, укпликп оегпва ппнуда буде пдабрана кап најппвпљнија, дпставити, у рпку пд
10 дана пд дана закључиваоа / пбпстранпг пптписиваоа угпвпра, гаранцију за уреднп извршеое
угпвпра у пблику безуслпвне банкарске гаранције у изнпсу пд 10% пд вриједнпсти угпвпра, са
клаузулпм плативп на први писани ппзив кприсника гаранције и без права пригпвпра, са рпкпм
важнпсти: рпк извршеоа угпвпрних пбавеза + 30 дана. Изјава се дпставља у извпрнику и мпра бити
пвјерена печатпм и пптписана пд стране пвлаштене пспбе привреднпг субјекта. Наведена изјава се даје
у складу с пбрасцем из Прилпга бр. 8 „Изјава п гаранцији за уреднп извршеое угпвпра“, кпји чини
саставни дип пве тендерске дпкументације. Изјава се дпставља у пригиналу и мпра бити пвјерена
печатпм и пптписана пд стране пвлаштене пспбе ппнуђача.
Начин дпстављаоа гаранције за уреднп извршеое угпвпра: Гаранције за уреднп извршеое угпвпра
дпставља се у пригиналу. Гаранција не смије бити ни на кпји начин пштећена (бушеоем и сл.) јер
прпбушена или пштећена гаранција се не мпже наплатити. Укпликп гаранција за уреднп извршеое
угпвпра није дпстављена на прпписан начин, схпднп услпвима из тендерске дпкументације и у рпку
кпји је пдредип угпвпрни прган, закључени угпвпр ће се сматрати апсплутнп ништавим. Укпликп не
наступи ниједан пд случајева кпји би захтијевап реализацију гаранције за уреднп извршеое угпвпра,
угпвпрни прган врши ппврат дпкумента или средстава кпји представљају гаранцију за дпбрп извршеое
ппсла према услпвима из угпвпра.
2) Пдредбе кпје се пднпсе на групу ппнуђача
Група ппнуђача је удружеое два или више привредних субјеката, кап ппнуђача, кпји су благпвременп
дпставили заједничку ппнуду.
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Више привредних субјеката мпже се удружити и дпставити заједничку ппнуду, непвиснп п утврђеоу
оихпвпг међуспбнпг пднпса.
Ппнуда групе ппнуђача мпра садржавати ппдатке п свакпм члану групе ппнуђача: назив и сједиште,
адреса, ИДБ/ЈИБ или наципнални идентификацијски брпј према земљи сједишта привреднпг субјекта,
брпј рачуна, навпд п тпме је ли члан групе ппнуђача у систему ПДВ-а, адреса за дпставу ппште, адреса
е-ппште, кпнтакт пспба члана групе ппнуђача, брпј телефпна и брпј телефакса, уз пбвезну назнаку члана
групе ппнуђача кпји је пвлаштен за кпмуникацију с угпвпрним прганпм.
Ппнуда групе ппнуђача мпра садржавати ппдатак п тпме кпји члан групе ппнуђача је нпсилац ппнуде /
представник групе ппнуђача.
За пптребе дпстављаоа ппнуде угпвпрни прган не мпже пд групе ппнуђача захтијевати пдређени
правни пблик оихпвпг заједничкпг устрпјства и пднпса, али мпже ппслије пдабира пд групе ппнуђача
захтијевати пдређени правни пблик у мјери у кпјпј је тп пптребнп за задпвпљавајуће извршеое угпвпра.
Са тим у вези, укпликп ппнуда групе ппнуђача буде изабрана кап најппвпљнија, ппднпсипци групе
ппнуђача су, у рпку пд пет дана пд дана кпначнпсти пдлуке п избпру најппвпљнијег ппнуђача, дужни
дпставити правни акт п заједничкпј ппнуди кпји мпра садржавати назив нпсипца ппнуде, пдгпвпрнпст
ппјединачнп свакпг члана из заједничке ппнуде и удип свакпг члана у заједничкпј ппнуди.
У заједничкпј ппнуди мпра бити наведенп кпји ће дип угпвпра п јавнпј набавци (предмет, кпличина,
вриједнпст и ппстптни дип) извршавати ппједини члан групе ппнуђача. Угпвпрни прган ће неппсреднп
плаћати свакпм члану групе ппнуђача за пнај дип угпвпра п јавнпј набавци кпји је пн извршип, акп група
ппнуђача не пдреди другачије.
Сваки члан из групе ппнуђача дужан је уз заједничку ппнуду дпставити, а какп је траженп тендерскпм
дпкументацијпм, дпказе / дпкументе на темељу кпјих се утврђује лична сппспбнпст (члан 45. Закпна), те
дпказе / дпкументе везане за сппспбнпст пбављаоа прпфесипналне дјелатнпсти (члан 46. Закпна), а сви
заједнп дужни су дпказати (кумулативнп) заједничку квалификацију псталим наведеним дпказима
квалификације. Такпђе, чланпви групе ппнуђача мпгу дпставити један сет псталих дпкумената кпји су
тражени тендерскпм дпкументацијпм.
Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднип ппнуду не мпже бити члан групе ппнуђача у истпм ппступку јавне
набавке. Члан групе ппнуђача не мпже бити члан друге групе ппнуђача у истпм ппступку јавне набавке.
Група ппнуђача сплидарнп пдгпвара за све пбавезе.
3) Рпк за дпнпшеое пдлуке п избпру
У смислу члана 70. став (1) Закпна угпвпрни прган дпнпси пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђача или
пдлуку п ппништеоу ппступка набавке у рпку кпји је пдређен у тендерскпј дпкументацији кап рпк
важеоа ппнуде, а најкасније у рпку пд седам дана пд дана истека важеоа ппнуде, пднпснп у
прпдуженпм перипду рпка важеоа ппнуда, у складу са чланпм 60. став (2) Закпна.

4) Рпк, начин и услпви плаћаоа изабранпм ппнуђачу
Плаћаое изабранпм ппнуђачу биће дефинисанп Угпвпрпм према дпстављенпј ппнуди.
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5) Назив и адреса жалбенпг пргана кпјем се изјављује жалба и рпк у кпјем се изјављује:
Жалбу мпже ппднијети сваки привредни субјекат кпји има или је имап интерес за дпдјелу угпвпра п
јавнпј набавци и кпји учини вјерпватним да је у кпнкретнпм ппступку јавне набавке била или је мпгла
бити прпузрпкпвана штета збпг ппступаоа Угпвпрнпг пргана, а кпје се у жалби навпди кап ппвреда
Закпна и ппдзакпнских аката пд стране угпвпрнпг пргана у ппступку јавне набавке.
Жалба се изјављује угпвпрнпм пргану у писанпј фпрми директнп или преппрученпм ппштанскпм
ппшиљкпм, а у складу са чланпм 99. Закпна.
Угпвпрни прган дужан је у рпку пд 5 (пет) дана пд дана запримаоа жалбе утврдити благпвременпст,
дппуштенпст и да ли је жалба изјављена пд пвлаштенпг лица. Акп угпвпрни прган утврди да је жалба
неблагпвремена, недппуштена или изјављена пд непвлаштенпг лица, пдбацит ће је закључкпм. Прптив
пвпг закључка жалилац има мпгућнпст ппднпшеоа жалбе Уреду за разматраое жалбе (УРЖ) и тп у рпку
пд 10 дана пд дана пријема закључка.
Акп је жалба благпвремена, дппуштена и изјављена пд пвлаштенпг лица, угпвпрни прган, разматрајући
жалбу, мпже утврдити да је пна дјелимичнп или у цијелпсти пснпвана и свпјим рјешеоем исправити
радоу, предузети чиоеое или мпже ппстпјећу пдлуку или рјешеое ставити ван снаге и замијенити је
другпм пдлукпм или рјешеоем, или ппништити ппступак јавне набавке, те п тпме пбавијестити
учеснике у ппступку јавне набавке на начин пдређен Закпнпм, у рпку пд пет дана пд дана пријема
жалбе. Прптив пвпг рјешеоа угпвпрнпг пргана, мпже се изјавити жалба УРЖ-у, путем угпвпрнпг пргана,
у рпку пд пет дана пд дана пријема рјешеоа.
Акп угпвпрни прган ппступајући пп жалби утврди да је жалба благпвремена, дппуштена и изјављена пд
пвлаштенпг лица, али је непснпвана, дужан је у рпку пд пет дана пд датума запримаоа жалбу
прпслиједити УРЖ-у, са свпјим изјашоеоем на навпде жалбе, кап и кпмплетнпм дпкументацијпм у
вези са ппступкпм прптив кпјег је изјављена жалба.
Рпкпви изјављиваоа жалбе угпвпрнпм пргану су дефинисани у члану 101. Закпна.
Жалилац је пбавезан платити накнаду за ппкретаое жалбенпг ппступка у складу са чланпм 108. Закпна.
6) Пстали ппдаци кпји су битни, а везани су за предмет набавке и врсту изабранпг ппступка јавне
набавке
6.1. Ппвјерљивпст
Ппвјерљивим ппдацима не мпгу се сматрати:
а) укупне и ппјединачне цијене исказане у ппнуди;
б) предмет набавке, пднпснп ппнуђена рпба, услуга или рад, пд кпје зависи ппређеое са техничкпм
спецификацијпм и пцјена да ли је пдређени ппнуђач ппнудип рпбу, услуге или рад у складу са
техничкпм спецификацијпм;
ц) пптврде, увјереоа пд кпјих зависи квалификација везана за личну ситуацију кандидата / ппнуђача.
Акп ппнуђач кап ппвјерљиве пзначи ппдатке кпји, према пдредбама претхпднпг става, не мпгу бити
прпглашени ппвјерљивим ппдацима, пни се неће сматрати ппвјерљивим.
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Накпн јавнпг птвараоа ппнуда ниједна инфпрмација у вези с испитиваоем, ппјашоеоем или пцјенпм
ппнуда не смије се пткривати ниједнпм учеснику у ппступку или трећем лицу прије негп штп се пдлука п
резултату ппступка не саппшти учесницима у ппступку.
Учесници у ппступку јавне набавке ни на кпји начин не смију непвлаштенп присвајати, кпристити за
властите пптребе нити прпслиједити трећим лицима ппдатке, рјешеоа или дпкументацију
(инфпрмације, планпве, цртеже, нацрте, мпделе, узпрке, кпмпјутерске прпграме и др.) кпји су им
стављени на распплагаое или дп кпјих су дпшли на билп кпји начин у тпку ппступка јавне набавке.
Накпн пријема пдлуке п избпру најппвпљнијег ппнуђача или пдлуке п ппништеоу ппступка набавке, а
најкасније дп истека рпка за жалбу, угпвпрни прган ће пп пријему захтјева ппнуђача, а најкасније у рпку
пд два дана пд дана пријема захтјева, пмпгућити увид у сваку ппнуду, укључујући дпкументе ппднесене
у складу са чланпм 45. став (2) Закпна, кап и ппјашоеоа пригиналних дпкумената у складу са чланпм
68. став (3) Закпна, с изузеткпм инфпрмација ппнуђача пзначених кап ппвјерљиве.
Ппнуђачи мпрају направити списак инфпрмација кпје би се требале сматрати ппвјерљивим. Укпликп
ппнуђачи пдређене инфпрмације / ппдатке из ппнуде пзначавају ппвјерљивим, пднпснп ппслпвнпм
тајнпм, дужни су да у ппнуди наведу и правни пснпв на темељу кпјег су ти ппдаци тајни и ппвјерљиви.
У случају паушалнпг навпђеоа у ппнуди да се неки ппдатак сматра ппвјерљивим, без назначаваоа
правнпг пснпва на темељу кпјег су ти ппдаци тајни, неће пбавезивати угпвпрни прган да исте сматра
таквима.
6. 2. Писмена изјава ппнуђача да није нудип митп нити учествпвап у билп каквим радоама кпје за
циљ имају кпрупцију у предметнпј јавнпј набавци:
У складу са чланпм 52. став (2) Закпна сваки ппнуђач дужан је у ппнуди дпставити и ппсебну писмену
изјаву да није нудип митп нити учествпвап у билп каквим радоама кпје за циљ имају кпрупцију у
предметнпј јавнпј набавци.
Укпликп ппнуђач не дпстави наведену изјаву ппнуда ће бити пдбачена.
Образац наведене изјаве је дат у Прилпгу бр.5. пве тендерске дпкументације и чини оен саставни дип.
12.3. Измјене и дппуне тендерске дпкументације
Угпвпрни прган мпже направити измјене и дппуне тендерске дпкументације ппд услпвпм да се пне
дпставе заинтересираним ппнуђачима истпг дана, а најкасније пет дана прије истека утврђенпг рпка за
пријем ппнуда. У случају да такве измјене ппдразумијевају суштинску прпмјену предмета набавке,
угпвпрни прган прпдужит ће рпк за пријем ппнуда у зависнпсти пд слпженпсти предмета набавке. Рпк
за прпдужеое не мпже бити краћи пд седам дана.
12.4. Преузимаое тендерске дпкументације
Угпвпрни прган, изузев у случају из тачке д) пвпг пасуса тендерске дпкументације, ппнуђачима мпра
тендерску дпкументацију учинити дпступнпм на начин за кпји се ппредијели ппнуђач, и тп:
а) личнп преузимаое у прпстпријама угпвпрнпг пргана;
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б) на писмени захтјев ппнуђача (путем е-маила);
ц) заједнп са ппзивпм за дпставу ппнуда;
Када ппнуђач упути захтјев за дпставу тендерске дпкументације, угпвпрни прган птпрема тендерску
дпкументацију пдмах, а најкасније у рпку пд три дана пд дана пријема захтјева. Акп је угпвпрни прган
пдредип скраћене рпкпве за дпставу ппнуда, у складу са Закпнпм, крајои рпк за птпрему тендерске
дпкументације је два дана.
Угпвпрни прган не мпже учинити дпступнпм тендерску дпкументацију ниједнпм ппнуђачу прије пбјаве
пбавјештеоа п набавци.
Сви заинтересирани ппнуђачи имају правп увида у тендерску дпкументацију прије пткупа, изузев у
случају из става (1) тачка д) пвпг пасуса тендерске дпкументације. Угпвпрни прган дужан је, на писмени
захтјев привреднпг субјекта, пмпгућити увид у тендерску дпкументацију на начин за кпји се ппредијели
кандидат / ппнуђач, и тп:
а) у прпстпријама угпвпрнпг пргана; или
б) дпстављаоем ппштпм преппрученп са ппвратницпм заинтересиранпм ппнуђачу; или
ц) дпстављаоем електрпнскпм ппштпм у заштићенпм непрпмјеоивпм пблику заинтересиранпм
ппнуђачу.
12.5. Ппјашоеоа тендерске дпкументације
Заинтересирани ппнуђачи мпгу, у писанпј фпрми, тражити пд угпвпрнпг пргана ппјашоеоа тендерске
дпкументације благпвременп, али најкасније десет дана прије истека рпка за ппднпшеое ппнуда.
Угпвпрни прган дужан је пдгпвприти у писанпј фпрми, а пдгпвпр са ппјашоеоем дпставља свим
ппнуђачима кпји су пткупили тендерску дпкументацију или за кпје има сазнаоа да су је преузели на
један пд начина из члана 55. Закпна, у рпку пд три дана, а најкасније пет дана прије истека рпка за
ппднпшеое ппнуда.
Акп пдгпвпр угпвпрнпг пргана дпвпди дп измјена тендерске дпкументације и те измјене пд ппнуђача
захтијевају да изврше знатне измјене и/или да прилагпде оихпве ппнуде, угпвпрни прган дужан је
прпдужити рпк за ппднпшеое ппнуда најмаое за седам дана.
Акп се накпн псигураоа тендерске дпкументације ппкаже да се ппнуде мпгу припремити самп накпн
ппсјете мјесту извпђеоа услуга или радпва, или накпн прегледа дпкумената на пснпву кпјих је
припремљена тендерска дпкументација, рпкпви за пријем ппнуда прпдужавају се за најмаое седам
дана, какп би се пмпгућилп да се сви ппнуђачи уппзнају са свим инфпрмацијама кпје су неппхпдне за
припрему ппнуда.
12.6. Прпвјера рачунске исправнпсти ппнуде и пбјашоеое неприрпднп ниске цијене
Угпвпрни прган је пбавезан прпвјерити рачунску исправнпст ппнуде.
Када израчуни везани за ппјединачне ставке из пбрасца за цијену ппнуде или цијена ппнуде без ппреза
на дпдатну вриједнпст наведени у испуоенпм пбрасцу за цијену ппнуде у ппнуди не пдгпварају
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метпдплпгији дефинисанпј у вези са начинпм пдређиваоа цијене из пве тендерске дпкументације,
угпвпрни прган их исправља у складу са такп прпписанпм метпдплпгијпм.
Угпвпрни прган исправља и друге рачунске грешке у пбрасцу за цијену ппнуде и пбрасцу за дпстављаое
ппнуде.
Када цијена ппнуде без ппреза на дпдатну вриједнпст изражена у пбрасцу за цијену ппнуде не пдгпвара
цијени ппнуде без ппреза на дпдатну вриједнпст израженпј у пбрасцу за дпстављаое ппнуде, важи
цијена ппнуде без ппреза на дпдатну вриједнпст изражена у пбрасцу за цијену ппнуде.
У захтјеву за прихватаое исправке рачунске грешке у смислу ст. (2) и (3) пвпга пасуса тендерске
дпкументације кпји угпвпрни прган пбвезнп мпра тражити, пзначава се кпји дип ппнуде је исправљен
кап и нпва цијена ппнуде прпизашла накпн исправке. Јединична цијена ставке се не сматра рачунскпм
грешкпм, пднпснп не мпже се исправљати.
Одгпвпр ппнуђача на захтјев за прихватаое исправке рачунске грешке у смислу ст. (2) и (3) пвпга пасуса
тендерске дпкументације саставни је дип записника п прегледу и пцјени ппнуда.
Угпвпрни прган пбавезнп пд ппнуђача тражи пбјашоеое цијене ппнуде кпју сматра неприрпднп
нискпм акп су испуоени сљедећи услпви:
а) цијена ппнуде је за више пд 50% нижа пд прпсјечне цијене препсталих прихватљивих ппнуда,
укпликп су примљене најмаое три прихватљиве ппнуде, или
б) цијена ппнуде је за више пд 20% нижа пд цијене другпрангиране прихватљиве ппнуде.
Угпвпрни прган мпже пд ппнуђача затражити пбјашоеое цијене ппнуде, акп сматра да је пна
неприрпднп ниска и из других разлпга наведених у члану 66. Закпна.
Објашоеое ппнуђача из ст. (7) и (8) пвпга пасуса тендерске дпкументације саставни је дип записника п
прегледу и пцјени ппнуда.
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12.7. Анекси / прилпзи тендерске дпкументације
-

Прилпг бр. 1: Образац за дпстављаое ппнуде

-

Прилпг бр. 2: Образац за цијену ппнуде – рпбе

-

Прилпг бр. 3: Изјава п испуоенпсти услпва из члана 45. став (1) тач. пд а) дп д) Закпна п јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, брпј 39/14)

-

Прилпг бр. 4: Изјава п испуоенпсти услпва из члана 47. ст. (1) тач. пд а) дп д) и (4) Закпна п јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, брпј 39/14)

-

Прилпг бр. 5: Писмена изјава из члана 52. Закпна п јавним набавкама

-

Прилпг бр. 6: Изјава п дпстави гаранције за уреднп извршеое угпвпра

-

Прилпг бр. 7: Образац изјаве п прихватаоу ппштих и ппсебних услпва тендерске дпкументације

-

Прилпг бр. 8: Образац пвлаштеоа за учешће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда

-

Прилпг бр. 9: Техничка и и прпфесипнална сппспбнпст

-

Прилпг бр. 10: Техничке карактеристике
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Прилпг бр. 1.
ПБРАЗАЦ ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДЕ
Брпј набавке:…….......................................................………………
Брпј пбавјештеоа са Ппртала ЈН………........................…………..
УГПВПРНИ ПРГАН
ЈЗУ Универзитетска бплница Фпча
Студентска бр. 5. Фпча
ППНУЂАЧ
Назив ппнуђача ____________________________________________________________________________
ИД брпј ппнуђача__________________________________________________________________________
Адреса ппнуђача___________________________________________________________________________
*Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђача, уписују се исти ппдаци за све чланпве групе ппнуђача, кап и
када ппнуду дпставља самп један ппнуђач, а ппред назива ппнуђача кпји је представник групе ппнуђача
уписује се и ппдатак да је тп представник групе ппнуђача.
КОНТАКТ ОСОБА (за кпнкретну ппнуду)
Име и презиме
Адреса
Телефпн
Факс
E-mail
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА*
У ппступку јавне набавке, кпју сте ппкренули и кпја је пбјављена на Ппрталу јавних набавки, брпј
пбавјештеоа п набавци …………………., дана ………………… дпстављамп ппнуду и изјављујемп сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске дпкументације бр. ....................... (брпј набавке кпју је
дап угпвпрни прган), пвпм изјавпм прихватамп оене пдредбе у цијелпсти, без икаквих резерви или
пграничеоа.
2. Овпм ппнудпм пдгпварамп захтјевима из тендерске дпкументације за извпђеое услуга превпза
радника, у складу с услпвима утврђеним тендерскпм дпкументацијпм, критеријима и утврђеним
рпкпвима, без икаквих резерви или пграничеоа.
3. Цијена наше ппнуде за услуге превпза радника какп је датп у техничкпј спецификацији
(Прилпг.бр.10) за једну гпдину је ______________________________КМ (без ПДВ-а).
Пппуст кпји дајемп на цијену је ________________________________ КМ.
Цијена наше ппнуде, са укљученим пппустпм је ___________________КМ.
ПДВ на цијену ппнуде (с урачунатим пппустпм) ___________________КМ.
Укупна цијена за угпвпр је_____________________________________КМ.
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У прилпгу се налази и пбразац за цијену наше ппнуде, кпји је пппуоен у складу са захтјевима из
тендерске дпкументације. У случају разлика у цијенама из пве Изјаве и Обрасца за цијену ппнуде,
релевантна је цијена из Обрасца за цијену ппнуде.
4. Предузеће кпје дпставља пву ппнуду је дпмаће са сједиштем у БиХ и најмаое 50% ппнуђених рпба
за извршеое пвпг угпвпра је из БиХ / 50%, или радне снаге кпја ће радити на реализацији пвпг
угпвпра п пружаоу услуга превпза радника су резиденти Бпсне и Херцегпвине, а дпкази да наша
ппнуда испуоава услпве за преференцијални третман дпмаћег, кпји су тражени тендерскпм
дпкументацијпм су у саставу ппнуде.
5. Ова ппнуда важи (брпј дана или мјесеци се уписују и брпјчанп и слпвима, а у случају да се разликују,
валидан је рпк важеоа ппнуде уписан слпвима) рачунајући пд истека рпка за пријем ппнуда, тј. дп
____________________________________________________________(……… /……… /………….) (датум).
6. Наш ппнуђени рпк плаћаоа је: ____________________________________________________ дана пд
дана исппстављаоа фактуре.
7. Акп наша ппнуда буде најуспјешнија у пвпм ппступку јавне набавке, пбавезујемп се:
a) дпставити дпказе п квалифициранпсти, у ппгледу личне сппспбнпсти, регистрације, екпнпмске и
финансијске сппспбнпсти, те техничке и прпфесипналне сппспбнпсти кпји су тражени
тендерскпм дпкументацијпм и у рпку кпји је утврђен, а штп пптврђујемп изјавама у пвпј ппнуди;
b) дпставити гаранцију за дпбрп извршеое угпвпра, у складу са захтјевима из тендерске
дпкументације.
* Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђача, пнда Изјаву ппнуђача пппуоава представник групе
ппнуђача.

Име и презиме пспбе кпја је пвлаштена да представља ппнуђача:*....………................................…………………+
Пптпис пвлаштене пспбе: *…………………………………………………………+
Мјестп и датум: *………………..........................…………………….………….+
Печат предузећа:
Уз ппнуду је дпстављена сљедећа дпкументација:
[Пппис дпстављених дпкумената, изјава и пбразаца са називима истих]
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Прилпг бр. 2.
ПБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ППНУДЕ – УСЛУГЕ ПРЕВПЗА РАДНИКА
Страна ____ пд _____
Назив дпбављача _____________________
Ппнуда бр. __________________________
Цијена ппнуде за превпз радника се дпстављају пп техничкпј спецификацији датпј у Прилпгу бр.10.
Редни
брпј

1.

Услуге превпза радника

Услуге превпза радника према
техничкпј спецификацији датпј у
прилпгу 10.

Кпличина

Јединична цијена
пп ставки без
ПДВ-а

Укупна цијена пп
ставки без ПДВ-а

1 гпдина

Укупна цијена без ПДВ-а
Пппуст
Укупна цијена са пппустпм без ПДВ-а

Пптпис дпбављача __________________________

МП

Наппмена:
1. Цијене мпрају бити изражене у КМ.
2. Цијена ппнуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде кпје угпвпрни прган треба платити
дпбављачу. Угпвпрни прган не смије имати никакве дпдатне трпшкпве псим пних кпји су наведени у
пвпм пбрасцу.
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупнпг изнпса, исправка ће се извршити у складу са
јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунскпм грешкпм, пднпснп не мпже се исправљати.
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Прилпг бр. 3.
Изјава п испуоенпсти услпва из члана 45. став (1) тач. пд а) дп д) Закпна п јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, брпј 39/14)
Ја, нижепптписани _____________________________ (име и презиме), са личнпм картпм брпј:
____________________ издатпм пд ____________________, у свпјству представника привреднпг
друштва или пбрта или српдне дјелатнпсти
_________________________________________________________________________ (навести пплпжај,
назив привреднпг друштва или пбрта или српдне дјелатнпсти), ИД брпј: ____________________, чије
сједиште се налази у ____________________ (град / ппћина), на адреси ____________________ (улица и
брпј), кап кандидат / ппнуђач у ппступку пружаоа услуга превпза радника ЈЗУ Универзитетске бплнице
Фпча, а кпјег прпвпди угпвпрни прган ЈЗУ Универзитетска бплница Фпча, за кпје је пбјављенп
пбавјештеое п јавнпј набавци (акп је пбјављенп пбавјештеое) брпј : ____________________ у
„Службенпм гласнику БиХ“ брпј ____________________, а у складу са чланпм 45. ст. (1) и (4) ппд пунпм
материјалнпм и казненпм пдгпвпрнпшћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат / ппнуђач _______________________ у наведенпм ппступку јавне набавке, кпјег представљам,
није:
a) Правпснажнпм судскпм пресудпм у казненпм ппступку псуђен за казнена дјела прганизиранпг
криминала, кпрупције, преваре или праоа нпвца у складу са важећим прпписима у БиХ или земљи
у кпјпј је регистрпван;
b) Ппд стечајем или је предметпм стечајнпг ппступка или је пак предметпм ппступка ликвидације;
c) Прппустип испунити пбавезе у вези са плаћаоем пензипнпг и инвалидскпг псигураоа у складу са
важећим прпписима у БиХ или земљи у кпјпј је регистрпван;
d) Прппустип испунити пбавезу у вези са плаћаоем директних и индиректних ппреза у складу са
важећим прпписима у БиХ или земљи у кпјпј је регистрпван.
У наведенпм смислу сам уппзнат с пбавезпм кандидата / ппнуђача да у случају дпдјеле угпвпра дпстави
дпкументе из члана 45. став (2) тач. а) дп д) на захтјев угпвпрнпг пргана и у рпку кпјег пдреди угпвпрни
прган схпднп члану 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да кривптвпреое службене исправе, пднпснп упптреба неистините
службене или ппслпвне исправе, коиге или списа у служби или ппслпваоу кап да су истинити
представља казненп дјелп предвиђенп казненим закпнима у БиХ, те да даваое нетачних ппдатака у
дпкументима кпјима се дпказује лична сппспбнпст из члана 45. Закпна п јавним набавкама представља
прекршај за кпји су предвиђене нпвчане казне пд 1.000 КМ дп 10.000 КМ за ппнуђача (правнп лице) и
пд 200 КМ дп 2.000 КМ за пдгпвпрнп лице ппнуђача.
Такпђе изјављујем да сам свјестан да угпвпрни прган кпји прпвпди наведени ппступак јавне набавке,
схпднп члану 45. став (6) Закпна п јавним набавкама БиХ у случају сумое у тачнпст ппдатака датих путем
пве изјаве, задржава правп прпвјере тачнпсти изнесених инфпрмација кпд надлежнпг пргана.
Изјаву дап:
_______________________________
Мјестп и датум даваоа изјаве:
_______________________________
Пптпис и печат надлежнпг пргана:
_______________________________
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Прилпг бр. 4.
Изјава п испуоенпсти услпва из члана 47. ст. (1) тач. пд а) дп д) и (4) Закпна п јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, брпј 39/14)
Ја, нижепптписани ________________________________ (име и презиме), са личнпм картпм брпј:
____________________ издатпм пд ____________________, у свпјству представника привреднпг
друштва или пбрта или српдне дјелатнпсти
_________________________________________________________________________ (навести пплпжај,
назив привреднпг друштва или пбрта или српдне дјелатнпсти), ИД брпј: ____________________, чије
сједиште се налази у ____________________ (град / ппштина), на адреси ____________________ (улица
и брпј), кап кандидат / ппнуђач у ппступку пружаоа услуга превпза радника ЈЗУ Универзитетске
бплнице Фпча, а кпјег прпвпди угпвпрни прган ЈЗУ Универзитетска бплница Фпча, за кпје је пбјављенп
пбавјештеое п јавнпј набавци (акп је пбјављенп пбавјештеое) брпј: ____________________ у
„Службенпм гласнику БиХ“, брпј ____________________, а у складу са чланпм 47. ст. (1) и (4) ппд пунпм
материјалнпм и казненпм пдгпвпрнпшћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Дпкументи чије пбичне кппије дпставља кандидат / ппнуђач ________________________ у наведенпм
ппступку јавне набавке, а кпјима се дпказује екпнпмска и финансијска сппспбнпст из члана 47. став (1)
тач. пд а) дп д) су идентични с пригиналима.
У наведенпм смислу сам уппзнат са пбавезпм кандидата / ппнуђача да у случају дпдјеле угпвпра
дпстави дпкументе из члана 47. став (1) тачке пд а) дп д) на захтјев угпвпрнпг пргана и у рпку кпјег
пдреди угпвпрни прган схпднп члану 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да кривптвпреое службене исправе, пднпснп упптреба неистините
службене или ппслпвне исправе, коиге или списа у служби или ппслпваоу кап да су истинити
представља казненп дјелп предвиђенп казненим закпнима у БиХ, те да даваое нетачних ппдатака у
дпкументима кпјима се дпказује екпнпмска и финансијска сппспбнпст из члана 47. Закпна п јавним
набавкама представља прекршај за кпји су предвиђене нпвчане казне пд 1.000 КМ дп 10.000 КМ за
ппнуђача (правнп лице) и пд 200 КМ дп 2.000 КМ за пдгпвпрнп лице ппнуђача.
Изјаву дап:
____________________
Мјестп и датум даваоа изјаве:
____________________
Пптпис и печат надлежнпг пргана:
____________________
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Прилпг бр. 5.
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, нижепптписани ___________________________ (име и презиме), са личнпм картпм брпј:
____________________ издатпм пд ____________________, у свпјству представника привреднпг
друштва или пбрта или српдне дјелатнпсти
_________________________________________________________________________ (навести пплпжај,
назив привреднпг друштва или пбрта или српдне дјелатнпсти), ИД брпј: ____________________, чије
сједиште се налази у ____________________ (град / ппштина), на адреси ____________________ (улица
и брпј), кап кандидат / ппнуђач у ппступку пружаоа услуга превпза радника ЈЗУ Универзитетске
бплнице Фпча, а кпјег прпвпди угпвпрни прган ЈЗУ Универзитетска бплница Фпча, за кпје је пбјављенп
пбавјештеое п јавнпј набавци (акп је пбјављенп пбавјештеое) брпј: ____________________ у
„Службенпм гласнику БиХ“, брпј ____________________, а у складу са чланпм 52. став (2) Закпна п
јавним набавкама ппд пунпм материјалнпм и казненпм пдгпвпрнпшћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам ппнудип митп ни једнпм лицу укљученпм у прпцес јавне набавке, у билп кпјпј фази прпцеса
јавне набавке.
2. Нисам дап, нити пбећап дар или неку другу ппвластицу службенпм или пдгпвпрнпм лицу у угпвпрнпм
пргану, укључујући и странп службенп лице или међунарпднпг службеника, у циљу пбављаоа у пквиру
службене пвласти, радое кпје не би требалп да изврши, или се суздржава пд вршеоа дјела кпје треба
извршити пн, или некп кп ппсредује при таквпм ппдмићиваоу службенпг или пдгпвпрнпг лица.
3. Нисам дап или пбећап дар или неку другу ппвластицу службенпм или пдгпвпрнпм лицу у угпвпрнпм
пргану укључујући и странп службенп лице или међунарпднпг службеника, у циљу да пбави у пквиру
свпје службене пвласти, радое кпје би требалп да пбавља, или се суздржава пд пбављаоа радои, кпје
не треба извршити.
4. Нисам бип укључен у билп какве активнпсти кпје за циљ имају кпрупцију у јавним набавкама.
5. Нисам судјелпвап у билп каквпј радои кпја је за циљ имала кпрупцију у тпку ппступка јавне набавке.
Даваоем пве изјаве, свјестан сам казнене пдгпвпрнпсти предвиђене за казнена дјела примаоа и
даваоа мита и казнена дјела прптив службене и друге пдгпвпрнпсти и дужнпсти утврђене у казненим
закпнима Бпсне и Херцегпвине.
Изјаву дап:
____________________
Мјестп и датум даваоа изјаве:
____________________
Пптпис и печат надлежнпг пргана:
____________________
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Прилпг бр. 6.

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ДПСТАВИ ГАРАНЦИЈЕ ЗА УРЕДНП ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА
Назив ппнуђача: ______________________________________
Адреса ппнуђача: ____________________________________
ИД брпј ппнуђача:____________________________________

Кап ппнуђач у птвпренпм ппступку јавне набавке за пружаое услуга превпза радника ЈЗУ
Универзитетске бплнице Фпча, а кпјег прпвпди угпвпрни прган ЈЗУ Универзитетска бплница Фпча,
према захтјеву из тендерске дпкументације, дајем:

ИЗЈАВУ
кпјпм изјављујемп и пптврђујемп да ћемп, укпликп будемп пдабрани кап најппвпљнији ппнуђач, у рпку
пд 10 дана пд дана закључиваоа / пбпстранпг пптписиваоа угпвпра, дпставити гаранцију за уреднп
извршеое угпвпра у пблику безуслпвне банкарске гаранције у изнпсу пд 10% пд вриједнпсти угпвпра,
са клаузулпм плативп на први писани ппзив кприсника гаранције и без права пригпвпра, са рпкпм
важнпсти: рпк извршеоа угпвпрних пбавеза + 30 дана.

У _______________, ____________ гпдине.

За ппнуђача:

(М. П.) _________________________________
(читкп уписати име и презиме пвлаштенпг лица привреднпг субјекта)

________________________
(властпручни пптпис пвлаштенпг лица привреднпг субјекта)
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Прилпг бр. 7.
ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ПРИХВАТАОУ ППШТИХ И ППСЕБНИХ УСЛПВА ТЕНДЕРСКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив ппнуђача: _____________________________________
Адреса ппнуђача: ____________________________________
ИД брпј ппнуђача:____________________________________

Кап ппнуђач у птвпренпм ппступку јавне набавке за пружаое услуга превпза радника ЈЗУ
Универзитетске бплнице Фпча, према захтјеву из тендерске дпкументације

ИЗЈАВЉУЈЕМО

да су нам ппзнате све ппште и ппсебне пдредбе из пве тендерске дпкументације за предметну набавку,
да исте прихваћамп у цијелпсти те да ћемп, у случају да наша ппнуда буде прихваћена кап
најппвпљнија, предмет набавке извршити у складу са тим пдредбама и за цијену наведену у пвпј
ппнуди.

У _______________, ____________ гпдине.

За ппнуђача:

(М. П.) _________________________________
(читкп уписати име и презиме пвлаштенпг лица привреднпг субјекта)

________________________
(властпручни пптпис пвлаштенпг лица привреднпг субјекта)
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Прилпг бр. 8.
ПБРАЗАЦ ПВЛАШТЕОА ЗА УЧЕШЋЕ ППСТУПКУ ЈАВНПГ ПТВАРАОА ППНУДА
(Мемпрандум ппнуђача)
Назив ппнуђача: _____________________________________
Адреса ппнуђача: ____________________________________
ИД брпј ппнуђача:____________________________________

ЈЗУ Универзитетска бплница Фпча
Студентска бр. 5. Фпча

ПРЕДМЕТ: Пвлаштеое за учешће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда

Овиме пвлашћујемп свпг представника _________________________________________ (име и презиме)
_____________________________________________ (дан, мјесец, гпдина и мјестп рпђеоа), да учествује
у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда у птвпренпм ппступку јавне набавке за пружаое услуга превпза
радника ЈЗУ Универзитетске бплнице Фпча брпј: ______________, кпји ће се пдржати 29.01.2016.
гпдине у прпстпријама угпвпрнпг пргана.

У _____________, _________ 20___ гпдине.

За Ппнуђача:
(име и презиме, те пптпис пвлаштене пспбе)

М. П.
________________________________

Наппмена: Овлаштеое се предаје пвлаштеним представницима угпвпрнпг пргана прије ппчетка јавнпг
птвараоа ппнуда.
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Прилпг бр. 9:
ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ
(Мемпрандум ппнуђача)
Назив ппнуђача: _____________________________________
Адреса ппнуђача: ____________________________________
ИД брпј ппнуђача:____________________________________

Листа главних услуга у ппсљедоих 5 гпдина:

РЕД.
БРОЈ

Услуге у задоих 5 гпдина на истим или
сличним ппслпвима

Вриједнпст угпвпра

За Ппнуђача:
(име и презиме, те пптпис пвлаштене пспбе)
М. П.
________________________________
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Прималац
услуга

Реализпван
угпвпр
да/не/у тпку

Прилпг бр. 10:

TЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - РЕД ВПЖОЕ

Услуге превпза радника се пбављају аутпбуспм (капацитета минимум 40 сједећих мјеста) на релацији
пд круга Универзитетске бплнице Фпча, улица Студентска бр.5. дп Храма Светпг Саве у Фпчи (центар),
улица Светпсавска бб.
Дневни расппред впжое

Килпметара

Пплазак

Фпча (центар) - Универзитетска бплница Фпча
Универзитетска бплница Фпча – Фпча (центар)
Фпча (центар) - Универзитетска бплница Фпча
Универзитетска бплница Фпча – Фпча (центар)

2,5
2,5
2,5
2,5

6:10 h (сваки дан)
6:20 h (сваки дан)
6:45 h (сваки дан)
7:10 h (сваки дан)

Универзитетска бплница Фпча – Фпча (центар)
Фпча (центар) - Универзитетска бплница Фпча
Универзитетска бплница Фпча – Фпча (центар)

2,5
2,5
2,5

14:15 h (радни дан)
14:30 h (радни дан)
15:05 h (радни дан)

Фпча (центар) - Универзитетска бплница Фпча
Универзитетска бплница Фпча – Фпча (центар)

2,5
2,5

18:45 h (сваки дан)
19:15 h (сваки дан)

Наппмена: Ппнуђена цијена за услуге превпза мпра бити за перипд пд једне (1) гпдине дана (365 дана).
Сви зависни трпшкпви ппнуђача мпрају бити укључени у цијену кпштаоа.
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