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МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
УСЛУГЕ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА
У складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, а
на основу Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14)
Број: 13/2/404- 1126/16

Децембар 2016. године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1 Подаци о Уговорном органу
Уговорни орган:
Агенција за безбједност саобраћаја
Змај Ј. Јовановићa 18, Бања Лука
Адреса:
ИДБ:
4403375800006
Телефон:
051 220 330
Факс:
051 220 333
Web адреса:
www.absrs.org
1.2 Подаци о особама задуженим да воде комуникацију у име Уговорног органа са
понуђачима
Контакт особа:
Христина Бојанић
Телефон:
051 220 336
Факс:
051 220 333
e-mail:
absrs@teol.org
1.3 Попис привредних субјеката са којим је Уговорни орган у сукобу интерса
Уговорни орган није у сукобу интереса са привредним субјектима који се могу појавити као
учесници у овом поступку набавке.

2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка услуге – систематског прегледа за 6 радника, (3 женe и 3
мушкарца), који обухватају лабораторијске и специјалистичке прегледе детаљно описане у
Анексу 2.
Ознака назива из ЈРЈН: 85000000-9.
Процијењена вриједност набавке је 1.300,00 КМ без ПДВ-а. Почетак пружања услуга одмах
након потписивања уговора и то сваки радни дан према уговореној динамици, док
систематски преглед не обаве сви пријављени радници.
Рок за извршење услуга: 31.12.2016. године.
Понуђачима је дозвољено подуговарање.
Добављачи могу понудити само једну цијену и о цијени се неће преговарати.
Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама.
Уговор ће се закључити са једним добављачем на основу критерија најниже цијене.
3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 64. ЗАКОНА
Критеријум за оцјењивање понуда је најнижа цијена.
4. УСЛОВИ И ЗАХТЈЕВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ ТРЕБАЈУ ИСПУНИТИ
4.1 У складу са чланом 46. Закона (способност обављања професионалне дјелатности),
понуђач мора бити регистрован за обављање професионалне дјелатности која је
предмет набавке.
У сврху доказивања способности обављања професионалне дјелатности понуђачи
треба одмах у понуди да достави доказ о регистрацији у одговарајућим
професионалним или дугим регистрима земље у којој су регистровани, или да
осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово
право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке:
а) извод из судског регистра, или еквивалент документ којим се доказује да је
регистрован за обављање предметне дјелатности, (може и овјерена копија).

б) Лиценца издана од стране надлежног Министарства за услуге систематског
прегледа, односно адекватан доказ надлежног Министарства којим се потврђује
способност за извршење услуге из предмета набавке, као услов за закључење
уговора.

4.2 У складу са чланом 50. Закона (техничка и професионалан способност), понуђачи
требају испунити сљедеће минималне услове:
Искуство успјешне реализације најмање два уговора систематских прегледа, који су
слични по карактеру и комплексности овом предложеном уговору у претходне
двије године.
а) списак извршених уговора који су у вези с предметом набавке;
б) приложене потврде из предмета набавке о уредно извршеним уговорима које
даје друга уговорна страна или изјава понуђача о њиховом уредном извршењу са
приложеним доказима о учињеним покушајима да се такве потврде обезбиједе.
4.3 Понуђач је дужан уз понуду доставити и писану изјаву да није нудио мито, нити
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Писмена
изјава је у складу са чланом 52. Закона саставни дио тендерске документације.

5. ПРИПРЕМА ПОНУДА
Добављачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда.
Уговорни орган није одговоран, нити дужан сносити те трошкове.
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом.
Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом
понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на
начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Све стране понуде морају
бити нумерисане на начин да је видљив редни број странице или листа.
Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за
достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна
понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у
истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве.
Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о одустајању
од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:
1) Образац понуде (попуњена, потписана и овјерена печатом понуђача); Анекс 1;
2) Образац за цијену понуде (попуњена, потписана и овјерена печатом понуђача);
Анекс 2;
3) Доказе о испуњавању услова из тачке 4;
4) Попуњена изјава из члана 52. Закона;
5) Овјерен и потписан нацрт уговора.
6. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора важити најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.

Анекс 1 – Обаразац за понуду
Анекс 2 – Обаразац за цијену понуде са техничком спецификацијом
Анекс 3 – Доказе о испуњавању услова из тачке 4
Анекс 4 – Изјава из члана 52. Закона
Нацрт уговора

Анекс I
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке:_________________________________
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Змај Ј. Јовановићa 18

78000 Бања Лука
ПОНУЂАЧ:_____________________________________________________________
АДРЕСА:______________________________________________________________
КОНТАКТ ОСОБА
Име и презиме
Адреса
телефон
Факс
Е мејл

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке,коју сте покренули и која је објављења на сајту Агенције за
безбједности саобраћаја, дана........................, достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације брoj
_________________овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без
икаквих резерви и ограничења.
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за
извршавање услуга, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији,
критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3. Наше предузеће је:
а)домаће са сједиштем у БиХ и регистровано је у складу са законима у БиХ и најмање 50%
укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из Босне и Херцеговине, те стога
наша понуда потпада под одредбе о преференцијалном третману домаћег;
б)Наша понуда не ужива преференцијални третман домаћег.
(обавезно заокружити да ли понуда ужива или не преференцијални третман домаћег)
4. Подуговарање
а) Имамо намјеру подуговорања приликом извршења уговора:
Назив и сједиште подуговарача (није обавезан податак): ______________________________
и/или дио уговора који се намјерава подуговарати (обавезан податак – навести описно или

упроцентима):
_______________________________________________________________________________
б) Немамо намјеру подуговарања
(заокружити тачку а) или б), а ако се у изјави наведе-изјави намјера подуговарања
попунити најмање обавезне податке)
5. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _________________________________ КМ
Попуст који дајемо на цијену понуде је ______________________________КМ
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је _______________________КМ
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом) ______________________ КМ
Укупна цијена за уговор је _________________________________________ КМ
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и
Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.
6. Ова понуда важи ......../......., словима:.........................../................................ (број
дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују,
валидан је рок важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за
пријем понуда, тј. до ......./......./.........(датум).
7. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку, обавезујемо се:
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, регистрације те
техничке и професионалне способности који су тражени тендерском документацијом и у
року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди.
Име и презиме лица које је овлаштено да представља
понуђача:.................................................
Потпис овлаштеног лица:.............................................................
Мјесто и датум:.............................................................
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена сљедећа документација:Попис достављених докумената, изјава и
образаца са називима истих од 1 до ____
1.
2.
3.

Анекс II
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

Назив добављача:______________________________________________________________
Понуда бр:________________________________
Систематски преглед радника обухвата превентивни преглед за жене и мушкарце и то:
Опис услуге

Број
радниka
Лабораторијски преглед (SE, 6
KKS, ŠUK, Lipidni status, алт,
АСТ, креатинин, гвожђе, urin)
Лабораторијски преглед
3
PSA
Интернистички преглед са 6
ЕКГ-ом
УЗ преглед абдомена
6
УЗ штитне жлијезде
6
Офтамолошки преглед
6
Гинеколошки и ултразвучни 3
преглед
ПАПА и ВС колпоскопија
3
УЗ дојки
3
Мамографија
3
Уролошки преглед са УЗ 3
простате

Јединична цијена без Укупна
ПДВ-а
ПДВ-а

цијена

без

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

Потпис овлашћене особе понуђача
____________________________

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести
цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ а садржи односно у исту су укључене све
накнаде које уговорни орган треба платити добављачу. Уговорни орган не смије
имати никакве додатне трошкове осим оних које су наведене у овом образцу.
3. У случају разлике између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се
извршити у складу са јединичним цијенама.
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се
исправљати.

Анекс V
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, нижепотписани___________________________(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 кандидат/понуђач у
поступку
јавне
набавке________________________________________________________________________
__ (навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган
_____________________________________________(навести тачан назив уговорог 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
Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази
процеса јавне набавке.
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 обавјештења, радње које не би требало да изврши,
или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посрдује при
таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
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.
Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
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 кривично дјело
давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности
утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
_______________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
________________________________
Потпис и печат надлежног органа:
_________________________________

М.П.

НАЦРТ УГОВОРА
за услуге
Закључен дана ___________ године између уговорних страна:
1. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, са сједиштем у
Бањој Луци, као Наручилац, кога заступа директор Милија Радовић, с једне стране
и
2. _______________, са сједиштем у _____________, ______________, као Пружалац
услуге, кога заступа директор _____________, с друге стране, како слиједи
Члан 1.
Предмет овог уговора је извшење услуга систематског прегледа радника Агенције за
безбједност саобраћаја према понуди Пружаоца услуге број __________ од ____________
године, а на основу Одлуке Наручиоца о додјели уговора о јавној набавци број
__________________ од __________ године.
Члан 2.
Пружалац услуге се обавезује да ће услуге систематског прегледа запослених извести
према својој понуди а у складу са тендерском документацијом број 13/2/
/16 у којој су
наведени број и врста услуга.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће пружити подршку, дати потребне информације и бити на
располагању Пружаоцу услуга током извршења уговорених обавеза.
Пружалац услуга се обавезује да ће извршење услуга обезбиједити у мјесту сједишта
Наручиоца.
Почетак пружања услуга одмах након потписивања уговора и то сваки радни дан према
уговореној динамици док систематски преглед не обаве сви пријављени радници а
најкасније до 31.12.2016. године.
Члан 4.
Уговорене стране су сагласне да ће Наручилац вршити плаћање у року од 30 дана од дана
пријема фактуре због трезорског начина плаћања.
Члан 5.
У случају непридржавања уговорених рокова испоруке и квалитета Купац задржава право
раскида уговора са отказним роком од мјесец дана.
Члан 6.
Спорна питања из овог уговора уговорне стране ће покушати да ријеше путем међусобног
споразумијевања, а ако не постигну споразум, спор ће ријешити пред Основним судом у
Бањој Луци.
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 7.
Овај уговор сачињен је у четири (4) истовјетна примјерка од којих свака страна уговорница
задржава по два примјерка.
За наручиоца,
Директор
_____________________

За пружаоца услуга,
Директор
______________________

Број: _________________

Број: _________________

