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1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ
Овим позивом за достављање захтјева за учешће, позивате се да доставите
Захтјев за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци,
а за набавку трансформаторске станице са прикључним далеководом.
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 с одредбама чл. 45-51. Закона о јавним набавкама и
потврђује да ли су кандидати компетентни, поуздани и способни за извршење
Уговора узимајући у обзир:
а) личну ситуацију кандидата / личну способност,
б) способност за обављање професионалне дјелатности,
ц) економску и финансијску способност
д) техничку и професионалну способност.
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.
Фаза бр. 2 – Позив за достављање почетних понуда и на преговарање
Уговорни орган шаље позив за достављање почетних понуда понуђачима
који су задовољили претквалификацијске услове уговорног органа.
Након примања почетних понуда, уговорни орган писменим путем
позива све понуђаче који су доставили почетне понуде да започну преговоре с
уговорним органом.
Фаза бр. 3 – Позив за достављање коначних понуда и оцјењивање коначних
понуда
Након закључивања преговора уговорни орган шаље позив за
подношење коначних понуда оним понуђачима са којим је преговарао.
Понуђачи достављају коначне понуде, које се јавно отварају и које ће уговорни
орган прегледати да би се осигурало да су понуде прихватљиве. Уговорни
орган оцјењује коначне понуде. Након тога уговорни орган додјељује уговор
понуђачу који поднесе најбоље оцијењену прихватљиву понуду.
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1.1. Услови за квалификацију
Да би били позвани на учешће у преговарачком поступку, кандидати
морају задовољити минималне услове из чл. 45-51. Закона о јавним набавкама
БиХ, који су детаљно описани у тачки 4.2. тендерске документације.
Захтјеви за учешће се требају доставити на сљедећу адресу: Вука
Караџића 10, 76 256 Пелагићево, најкасније до 25.06.2021. године, до 12 сати. Сви
кандидати ће бити обавијештени о исходу квалификације и то у року од 7
(седам) дана од дана доношења одлуке. Само квалифицирани кандидати ће
бити позвани да доставе почетне понуде и затим да учествују у преговорима о
техничким, економским, правним и другим аспектима уговора, ако уговорни
орган оцјени да има основа за преговарање у циљу постизања економски,
технички и правно најповољније понуде.
1.2. Критерији за оцјену почетних понуда
Кандидати морају испунити квалификационе услове и оцјена ће се
вршити на начин описан у овом позиву под фазом бр. 1. – Претквалификација.
1.3. Критерији за оцјену коначних понуда
Критериј: најнижа цијена.
Уговор ће се додијелити понуђачу који је доставио прихватљиву понуду
са најнижом цијеном.
Сваки 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 ЗЈН и подзаконских аката има право
да уложи жалбу на поступак на начин и у року који је одређен у чл. 99. и 101.
Закона.
2. ОПШТИ ПОДАЦИ
2.1.

Подаци о уговорном органу
Уговорни орган:
Адреса:
ИДБ/ЈИБ:
Телефон:
Факс:
Веб адреса:

Општина Пелагићево
Вука Караџића 10, 76 256 Пелагићево
4400473790001
+387 54 810 106
+387 54 810 106
www.pelagicevo.gov.ba
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2.2.

Подаци о особи задуженој за контакт
Контакт особе:

Телефон:
Факс:
e-mail:

Лука Зечевић,
Дадо Доган
Перо Несторовић
+387 54 810 106
+387 54 810 106
nacelnik.pelagicevo@gmail.com

Комуникација и свака друга размјена информација између уговорног
органа и привредних субјеката обављаће се у писаној форми, путем поште,
факса, e-maila, или комбинацијом тих средстава.
Информације у вези са поступком јавне набавке, као што су информације
везане за увид и преузимање тендерске документације, захтјев за појашњење и
друге информације, могу да се добију искључиво од надлежних контакт особа
или служби у уговорном органу задужених за контакт из ове тачке. У
супротном размјена информација није ваљана.
2.3.

Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу
интереса

На основу члана 52. став (4) Закона о јавним набавкама у овом поступку
нема привредних субјеката који су искључени из предметне јавне набавке по
основу сукоба интереса или корупције.
2.4.

Редни број набавке
Број набавке: 03/10 – 404 – 16/21
Референтни број из Плана набавки: 44
Претходно информативно обавјештење није објављено.

2.5.

Подаци о поступку јавне набавке
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објаве
обавјештења о набавци
Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а): 175.000,00 КМ
Врста уговора о јавној набавци: Уговор о јавној набавци роба
Период на који се закључује уговор: 60 дана
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3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
3.1.

Опис предмета набавке

Предмет набавке је Набавка трансформаторске станице са
прикључним далеководом, на основу потреба уговорног органа, предвиђених
у буџету за 2021. годину.
Ознака и назив из ЈРЈН: 31682540-7 – Опрема за трафостанице
Предмет набавке није подијељен на лотове.
Набавка трансформаторске станице са прикључним далеководом
обухвата набавку трансформаторске станице МБТС 10/0,4 кV/кV за Пословну
зону Поребрице 2x630кVA.
3.2.

Количина предмета набавке

Количине потребних радова дате су у Анексу V ове тендерске
документације (Образац за цијену почетне понуде), који ће бити достављен
понуђачима уз Позив за достављање почетне понуде.
3.3.

Техничке спецификације

Техничке спецификације дате су у Анексу V ове тендерске
документације (Образац за цијену почетне понуде), који ће бити достављен
понуђачима уз Позив за достављање почетне понуде.
3.4.

Мјесто испоруке и монтаже робе
Пословна зона Поребрице у општини Пелагићево.

3.5.

Рок за испоруку и монтажу робе
60 дана

У случају кашњења у испоруци робе, до којег је дошло кривицом
одабраног понуђача, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о
облигационим односима у износу од 0,1% наручене робе, за сваки дан
кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не
може пријећи 5 % од укупно уговорене вриједности робе која је предмет
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 услед више силе. Под вишом силом се подразумијева случај када
испуњење обавезе постане немогуће због ванредних вањских догађаја на које
изабрани понуђач није могао утицати нити их предвидјети.
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4. ФАЗА бр. 1 - ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА
4.1.

Мјесто, датум и вријеме подношења захтјева за учешће

Рок за подношење захтјева за учешће истиче дана 25.06.2021. године у
12,00 сати. Сви захтјеви који буду достављени након истека наведеног рока ће
бити кандидату враћени неотворени. Уговорни орган неће проводити јавно
отварање захтјева, док ће јавно отварање понуда квалификованих кандидата
бити проведено у складу са одредбама Закона.
Захтјеви се подносе на сљедећу адресу:
Општина Пелагићево
Вука Караџића 10
76256 Пелагићево
4.2.

Услови за квалификацију

4.2.1. Лична способност (у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама)
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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.
У сврху доказивања услова из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити
попуњену и овјерену код надлежног органа изјаву која је саставни дио
тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана
предаје понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан
доставити овјерену изјаву.
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Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је
дужан доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у
изјави и то:
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) потврде надлежних институција о уредно измиреним обавезама по
основу директних и индиректних пореза.
У случају да 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 да понуђач у предвиђеној
динамици измирује свој репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио
споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио
само једну уплату обавеза, непосредно прије доставе 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 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 10 дана, од
дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке.
Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца,
рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора
испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати
да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора
испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за
сваког члана групе.
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Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка
јавне набавке уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан
професионални прекршај у посљедње три године, односно ако постоје
недостатци 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).
4.2.2. Способност обављања професионалне дјелатности која је предмет ове
набавке (у складу са чланом 46. Закона о јавним набавкама)
У сврху доказивања способности обављања професионалне дјелатности,
у складу са чланом 46. Закона, понуђач мора доставити доказ о регистрацији у
одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој је
регистрован (актуелни извод из судског или другог регистра) или да обезбиједи
посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује његово право
да обавља професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке.
Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије.
Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе заједно
морају бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке или
за дио предмета набавке.
Понуђач којем буде додијељен уговор дужан је, прије закључења
уговора, доставити овјерену фотокопију важеће лиценце о праву извођења
радова инсталације јаке струје и електоенергетских постројења, издату од
стране надлежног министарства РС.
Предметна лиценца треба да буде на извођачу радова, односно може
бити на понуђачу, у случају ако је он извођач радова, или на подуговарачу који
ће за понуђача изводити предметне радове, а који захтијевају лиценцу.
4.2.3. Економска и финансијска способност (у складу са чланом 47. Закона о
јавним набавкама)
Понуда ће бити одбачена ако понуђач не испуни сљедеће минималнe
условe:
•

Да oстварује позитиван резултат у посљедње двије финансијске године;

•

Да уредно измирује своје финансијске обавезе према пословним
партнерима и/или повјериоцима у задатом року.

У сврху доказивања економске и финансијске способности понуђач је
дужан доставити изјаву овјерену од стране овлаштеног лица понуђача, у
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складу са формом која је прилог ТД као Анекс V, копију биланса успјеха за 2
(двије) последње финансијске године (негативан биланс успјеха ће се
сматрати разлогом за дисквалификацију понуђача) и копију потврде пословне
банке код које понуђач има отворен рачун да исти није био блокиран у року од
шест мјесеци од дана издавања потврде која не може бити старија од три
мјесеца од дана подношења понуде.
Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је у року од 5 дана
од дана обавјештавања учесника поступка о избору најповољнијег понуђача
доставити овјерену копију биланса успјеха и оригинал или овјерену копију
потврде пословне банке код које понуђач има отворен рачун да исти није био
блокиран у року од шест мјесеци од дана издавања потврде.
4.2.4. Техничка и професионална способност за реализацију предметног
уговора (у складу са члановима 48. и 51. Закона о јавним набавкама)
Понуда ће бити одбачена ако понуђач не испуни сљедеће минималне услове:
•

Да је у посљедње три године или од датума регистације понуђача уредно
извршио минимално три уговора, на пословима чији су карактер и
комплексност слични онима који се односе на предложени уговор, и чија
је минимална збирна вриједност приближна процијењеној вриједности
предметне набавке, односно да минимално износи 175.000,00 без ПДВ-а;
Под сличним уговорима подразумијевају се уговори на 10/0,4 кV или
већем напонском нивоу.

•

Да располаже са одговарајућом образовном и професионалном
квалификацијом особља које ће бити ангажовано на извођењу радова
постављања и инсталације робе, а који не морају бити стално запослени
код понуђача него могу бити ангажовани на неки други начин од стране
понуђача или подуговарача који ће изводити радове, те које задовољава
сљедеће критерије:
2 дипл. инж. електротехнике, смјер електроенергетика, са положеним
стручним испитом и
5 електротехничара.

-

•

Да посједују доказе/цертификате да понуђене робе
карактеристикама одговарају траженим, како слиједи:

по

својим

За грађевински дио трафостанице:
уз понуду понуђач је дужан приложити сљедећу техничку
документацију:
• испитивање на механичка оптерећења
• испитивање заштите од корозије
Опис понуђеног типа кућишта (каталошка документација, скице,
цртежи)
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За грађевински дио далековода:
уз понуду понуђач је дужан приложити
документацију:
атестну документацију за АБ стубове

сљедећу

техничку

За електро дио трафостанице:
a) Средњенапонски склопни блок
уз понуду понуђач је дужан приложити сљедећу техничку
документацију:
цертификат, издат од овлаштене установе, типског испитивања
средњенапонског блока
б) Енергетски трансформатор
уз понуду понуђач је дужан приложити сљедећу техничку
документацију:
• цертификат, издат од овлаштене установе, типског испитивања
трансформатора;
• техничке карактеристике уља овјерене од стране произвођача уља
или произвођача трансформатора (трансформаторско уље мора
бити инхибирано минерално трансформаторско уље);
• детаљан опис (каталошка документација, скице, цртежи);
• гаранцију произвођача да се намотаји могу сервисирати;
• гаранцију произвођача да су намотаји израђени од бакра.
в) Нисконапонски разводни блок
уз понуду понуђач је дужан приложити сљедећу документацију:
• цертификат, издат од овлаштене установе, типског испитивања
нисконапонског прекидача;
• цертификат, издат од овлаштене установе, типског испитивања
осигурачких летви.
г) Мјерни уређаји
Предмет набавке је систем који се састоји од мјерних уређаја и
софтвера чија је основна намjена:
• анализа квалитета електричне енергије у складу са одредбама BAS
ЕN 50160 и BAS IEC 61000
• непрекидно снимање и меморисање тренутних вриједности и
таласних облика по свим мјерним каналима у максималној
резолуцији, са интерном меморијом довољном за складиштење
резулата мјерења мин. 12 мјесеци
• мјерење у опсегу 0-10xIn, 0-10xUn
• снимање и анализа транзијентних поремећаја.
Уређаји ће се користити у електроенергетским објектима, тако да
морају испуњавати све потребне норме EMC (Еlectromagnetic
compatibility). Софтвер који се користи треба да буде за Windows
ОС. Понуђач треба да буде у могућности да понуди и потребну
комуникациону опрему помоћу које се уређаји и сервер рачунари
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повезују у аквизициони систем (сервери, ГПС сихнронизатори и
слично).
Кaрaктeристикe мjерних урeђaja
Р. бр.
Опште
1.
2.
3.

Карактеристика

Тражено

Тачност мјерења за напоне и струје
Резолуција AD претварача
Број мјерних канала

0,1%
20bit
8 (4 напона и 4 струјe)

4.

Детекција транзијента

19.5 µs

5.

Максимална учесталост узорковања сигнала

1024 S/sec

6.

Максимална учестаност непрекидног снимања
сигнала у меморију
Примјењени мјерни стандарди

1024 S/sec

7.

8.

Примјењени ЕМЦ (Electromagnetic
Compatibility) стандарди

9.
10.

Интерна меморија
Начин смјештаја података у меморију

10.

Капацитет интерне меморије за непрекидно
меморисање сигнала, на свим каналима, у
максималној резолуцији
Напонски мјерни улази
1.
Број канала
2.
Номинални пуни опсег
3.
Максимална вршна вриједност мерења
4.
Улазна импеданса
5.
Непоузданост
Струјни мјерни улази
1.
Број канала
2.
Нормани пуни опсет
3.
Максимална вршна вриједност мерења
4.
Потрошња
5.
Непоузданост
Дигитални канали
1.
Број канала
2.
Опсег
3.
Изолациони конектор
Временска синхронизација
1.
Сат реалног времена
2.
SNTP

BAS EN 50160,
IEEE 1159,
IEEE 519,
BAS EN 61000-4-15, BAS EN 61000-4-7,
BAS EN 61000-4-30 класа A, BAS EN 6205322/23 класа 0.2
BAS EN55011 Group 1 Class A, BAS
EN61000-6-2, BAS IEC60255 EN60439-1
(clauses 7.9.1, 7.9.3, 7.9.4, 7.10.3, 7.10.4), FCC
Part 15 Subpart B Class A, BAS IEC61000-3-3
32Gb
Континуално
меморисање
таласних
облика по свим мјерним каналима, без
прекида, без тригера, у максималној
резолуцији инструмента
1 год

4
1000 V
8 kV
3 МΩ
0,1% номиналне вредности
4
1/5 А
50/100 А
0,0001 VA
0,1% номиналне вредности
4
0-220 VDC, 32 sample/sec
KYZ, 0->1->0, 1->0->1
±20 ppm
100 μs
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Р. бр.
Карактеристика
3.
GPS/IRI B
4.
DSP Sync
Фреквенција
1.
Основна фреквенција
2.
Резолуција фреквенције
3.
Тачност фреквенције
LAN
1.
Број бауда
2.
Комуникациони протокол
3.
Тип конектора
4.
Напајање преко Етернет (PoE-I)

Тражено
100-200 μs
нема
42.5 – 69 Hz
10 mHz
±10 mHz
10/100 MBit
NTP, PQZIP, FTP & TELNET
RJ45 женски са лед индикаторима
1 (доступан са улазом 13 W, DC: 48 V)

Кaрaктeристикe софтверске платформе
Р. бр.
Карактеристика
Опште
1.
Визуелизација снимљених параметара:

Тражено
- тренд
- бар граф
- геом. мјесто тачака
- табела
- циклични хистограм
- спектар
- фазорски дијаграм
Осцилоскопски приказ на свих 8 канала
истовремено
Да

2.

Приказ таласних облика

3.

Прегледач PQDIF фајлова

4.

Прегледач COMTRADE фајлова

Да

5.
6.

Client – server архитектура
Подржани протоколи

Да
Comtrade
PQDIF
IEC 61850MMS
Modbus T P

Понуђач ће као доказ о испуњавању услова у погледу техничке и
професионалне способности доставити сљедеће:
▪

Списак извршених уговора у посљедње три године или од датума
регистрације (Анекс V), те у прилогу списка најмање три потврде о
уредно извршеном уговору (оригинал или овјерену копију) издату од
стране наручиоца посла која мора садржавати сљедеће податке:
Назив и сједиште уговорног страна,
Предмет уговора,
Вриједност уговора,
Вријеме и мјесто извршења уговора,
Наводе о уредно извршеним уговорима
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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 прилагање доказа о учињеним покушајима да се
таква потврда обезбиједи.
▪

Увјерење из Пореске управе, из које се види да има запослене раднике
са траженим квалификацијама, или Уговор о дјелу или сличан важећи
документ којим потврђује наведено, или изјаву овјерену код надлежног
органа, којом квалификовано лице изјављује да ће бити ангажовано у
пуној мјери у област и позицију у тиму за које их понуђач кандидује,
односно релевантан доказ да располаже са квалификованим лицима за
обављање предметних радова, а која не морају бити стално запослена код
понуђача, али морају задовољавати претходно наведене критерије
стручности. Уз овај документ је потребно приложити сљедеће:

-

за 2 дипл. инж. електротехнике, смјер електроенергетика
- овјерене копије диплома и
- овјерене копије увјерења о положеним стручним испитима.
за електротехничаре
- овјерене копије диплома.

-

•

Извјештаје о типским испитивањима, цертификате и атесте који су
горе наведени. Цертификати о проведеним типским исптивањима
морају бити на једном од службених језика и писама у БиХ. Испитни
протоколи и остала пратећа документација (каталози) не морају бити на
једном од службених језика и писама у БиХ.
За уградњу мјерних уређаја који су предвиђени пројектом потребно је
доставити сљедеће (само за анализатор):
- цертификат за класу А према IEC 61000-4-30 за предметне мјерне
уређаје и
- увјерење о калибрацији предметних мјерних инструмената.
Уговорни орган ће прихватити и изјаву понуђача да ће цертификат о
калибрацији бити испоручен заједно са опремом.

4.2.5. Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције
Уговорни орган дужан је одбити понуду у овом поступку јавне набавке
ако је понуђач садашњем или бившем запосленику уговорног органа дао или је
спреман дати мито у облику новчаних средстава или у било којем неновчаном
облику, с циљем остваривања утицаја на радњу, одлуку или ток поступка јавне
набавке. Сваки понуђач је дужан уз понуду доставити потписану и код
надлежног органа овјерену писмену изјаву из члана 52. Закона о јавним
набавкама, да није нудио мито нити учествовао и било каквим радњама које за
циљ имају корупцију у предметној јавној набавци. Образац изјаве је саставни
дио ове тендерске документације (Анекс IV).
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4.3.

Садржај и припрема захтјева за учешће

Захтјев за учешће се заједно са припадајућом документацијом припрема
на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или
ћирилићном писму. При припреми истог понуђач се мора придржавати
захтјева и услова из тендерске документације. Понуђач не смије мијењати или
надопуњавати текст тендерске документације.
Уговорни орган може у писаној форми тражити од кандидата да појасни
документе које је доставио, са тим да не мијења суштину свога захтјева, и то у
року који одреди уговорни орган.
Кандидати ће одмах бити обавијештени о одлукама у вези са
резултатима квалификација, у року од 7 (седам) дана од дана доношења
одлуке.
Уговорни орган ће позвати кандидате који испуњавају минималне услове
које је одредио уговорни орган да поднесу почетне понуде и да судјелују у
преговорима, ако уговорни орган оцијени да су исти потребни.
Захтјев за учешће мора садржавати најмање:
a) Образац захтјева, сачињен и попуњен у складу са шемом која је дата у
Анексу I тендерске документације, овјерен и потписан од стране
понуђача;
b) Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д)
Закона о јавним набавкама (Лична способност), сачињена и попуњена у
складу са шемом која је дата у Анексу II тендерске документације,
овјерена и потписана од стране понуђача и надлежног органа (суд, нотар
или општина), те у случају закљученог споразума о репрограму обавеза,
и потврду надлежне институције да понуђач у предвиђеној динамици
измирује своје репрограмиране обавезе;
c) Документ који доказује способност понуђача за обављања
професионалне дјелатности, оригинал или овјерена копија, с тим да
датум издавања оригинала не може бити старији од 3 (три) мјесеца
рачунајући од дана достављања понуде, (детаљно описан у тачки 4.2.2.
тендерске документације);
d) Изјава о испуњености услова из члана 47. став. (1) тачака од а) до д) и (4)
Закона о јавним набавкама (Економска и финансијска способност),
сачињена и попуњена у складу са шемом која је дата у Анексу III
тендерске документације, овјерена и потписана од стране понуђача, те
копија билана успјеха за последње 2 (двије) финансијске године и
копија потврде пословне банке
e) Образац писмене изјаве из члана 52. Закона о јавним набавкама БиХ
(Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције), сачињен
и попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу IV тендерске
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документације, овјерен и потписан од стране понуђача и надлежног
органа (суд, нотар или општина);
f) Списак извршених уговора у посљедње три године или од датума
регистрације (Референц листа), сачињен и попуњен у складу са шемом
која је дата у Анексу V тендерске документације, овјерен и потписан од
стране понуђача и најмање три потврде о уредно извршеним
уговорима (оригинал или овјерена копија) издате од стране наручиоца
радова;
g) Увјерење из Пореске управе, из које се види да понуђач има запослене
раднике са траженим квалификацијама, или Уговор о дјелу или сличан
важећи документ којим потврђује наведено, или изјаву овјерену код
надлежног органа, којом квалификовано лице изјављује да ће бити
ангажовано у пуној мјери у област и позицију у тиму за које их понуђач
кандидује, односно релевантан доказ да располаже са квалификованим
лицима за обављање предметних радова, а која не морају бити стално
запослена код понуђача, али морају задовољавати претходно наведене
критерије стручности, те потребна појединачна документација за
наведена стручна лица, а према тачки 4.2.4. тендерске документације;
h) Извјештаје о типским испитивањима, цертификате и атесте који су
наведени у тачки 4.2.4. тендерске документације, те доказе за мјерне
уређаје, односно цертификат за класу А према IEC 61000-4-30 и
увјерење о калибрацији.
Уколико кандидат прође фазу претквалификације, о чему ће бити
писмено упознат, у другој фази ће доставити документе који су наведени у
тачки 5. ове тендерске документације, а коју ће уговорни орган доставити
квалификованим понуђачима уз позив за достављање почетних понуда.
5. ФАЗА бр. 2 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОНУДА
5.1.

Садржај почетне понуде

Понуђачи требају за почетну понуду доставити документацију којом
потврђују да испуњавају услове преговарачког позива за достављање понуда, и
то:
a) Образац за достављање почетне понуде, сачињен и попуњен у складу
са шемом која је дата у Анексу VI тендерске документације, овјерен и
потписан од стране понуђача;
b) Образац за цијену почетне понуде, сачињен и попуњен у складу са
шемом која је дата у Анексу VII тендерске документације, овјерен и
потписан од стране понуђача;
c) Списак повјерљивих информација, сачињен и попуњен у складу са
шемом која је дата у Анексу VIII тендерске документације, овјерен и
потписан од стране понуђача;
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d) Образац изјаве о достави банкарске гаранције за уредно извршење
Уговора, сачињен и попуњен у складу са шемом која је дата у Анексу IX
тендерске документације, овјерен и потписан од стране понуђача;
e) Образац изјаве о подуговарању, сачињен и попуњен у складу са шемом
која је дата у Анексу X тендерске документације, овјерен и потписан од
стране понуђача.
Понуђач који докаже своју квалификованост бит ће позван за
достављање почетних понуда и уз позив ће бити достављени документи
који се захтијевају за почетну понуду сходно овој тачки тендерске
документације.
5.2.

Припрема и начин достављања почетне понуде
Почетне понуде се достављају у једном (1) оригиналу и једној (1) копији.

Почетна понуда, без обзира на начин достављања, мора бити
запримљена у уговорном органу, на адреси наведеној у тендерској
документацији, до датума и времена наведеног у позиву за достављање
почетних понуда. Све понуде запримљене након тог времена су
неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.
Почетне понуде се предају на протокол уговорног органа или путем
поште, на адресу уговорног органа, у затвореној омотници на којој, на предњој
страни омотнице, мора бити наведено:
Општина Пелагићево
Вука Караџића 10
76256 Пелагићево
ПОЧЕТНА ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РОБА „Набавка трансформаторске
станице са прикључним далеководом“
Број набавке: 03/10-404-16/21
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача
Копија понуде се доставља заједно с оригиналном понудом. На
ковертама се јасно назначава „оригинал“ и „копија“ понуде. У случају разлика
између оригинала и копије понуде, вјеродостојан је оригинал понуде.
Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или
уметање листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се
чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање
листова. Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање
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података и сл. који не могу бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи
у садржају понуде као дио понуде.
Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број
странице. Када је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на
начин да сваки слиједећи 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 понуде не нумеришу додатно.
Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на
начин да је обезбјеђен 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.
5.3.

Рок за достављање почетних понуда

Рок за достављање почетних понуда ће бити утврђен након завршетка
фазе претквалификације. Јавно отварање понуда неће се одржати због врсте
поступка набавке.
Након достављања почетне понуде, понуђач се позива писменим путем
на преговоре са уговорним органом. Понуђачи ће у позиву на преговарање
бити информисани о мјесту и времену одржавања преговора. О поступку
преговора се сачињавају записници.
НАПОМЕНА:
Понуђач ће у позиву за достављање почетних понуда бити обавијештен о
тачном датуму и року за достављање почетних понуда.
5.4. Гаранција за уредно извршење уговора
Понуђач је обавезан у почетној понуди доставити Изјаву понуђача да
ће, уколико његова понуда буде одабрана као најповољнија, доставити, у року
од 10 дана од дана закључивања/обостраног потписивања уговора, гаранцију
за уредно извршење уговора. Изјава се даје у складу са обрасцем из Анекса IX
„Изјава о гаранцији за уредно извршење уговора“, који чини саставни дио ове
тендерске документације. Изјава се доставља у оригиналу и мора бити овјерена
печатом и потписана од стране овлаштене особе понуђача.
Гаранција за уредно извршење уговора мора бити у облику безусловне
банкарске гаранције, у износу од 10% од вриједности уговора, са клаузулом
плативо на први писани позив корисника гаранције и без права приговора, са
роком важности: рок извршења уговорних обавеза + 30 дана.
Образац гаранције за уредно извршење уговора је дат у прилогу Анекса
IX ове тендерске документације и чини њен саставни дио.
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Гаранције за уредно извршење уговора доставља се у оригиналу.
Гаранција не смије бити ни на који начин оштећена (бушењем, и сл.), јер
пробушена или оштећена гаранција се не може наплатити. Уколико гаранција
за уредно извршење уговора није достављена на прописан начин, сходно
условима из тендерске документације и у року који је одредио уговорни орган,
закључени уговор ће се сматрати апсолутно ништавим. Уколико не наступи
ниједан од случајева који би захтијевао реализацију гаранције за уредно
извршење уговора, уговорни орган врши поврат документа, или средстава који
представљају гаранцију за добро извршење посла према условима из уговора.
5.5.

Гарантни рок

Гарантни рок за све робе и радове је 12 (дванаест) мјесеци рачунајући од
дана издавања употребне дозволе. Гаранцију за гарантни рок понуђач је дужан
доставити најкасније са даном прихватања окончане ситуације од стране
надзорног и уговорног органа у форми безусловне банкарске гаранције или
мјенице са мјеничном изјавом. Вриједност гаранције је 5% од вриједности
реализованог уговора и овај захтјев се мора безусловно прихватити
потписивањем изјаве у обрaсцу за понуду (Анекс II). Понуђач је дужан да
отклони све недостатке о свом трошку који се утврде у гарантном року, без
обзира на вриједност тих недостатака.
5.6.

Преференцијални третман

Одлука о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Сл.
гласник БиХ“, број 34/20) престала је да важи 01.06.2021. године. За све поступке
набавки који се покрећу од 1. јуна не примјењује се преференцијални третман
домаћег.
6. ФАЗА бр. 3 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОНАЧНИХ ПОНУДА
6.1.

Садржај коначне понуде

Понуђачи који су учествовали у преговорима с уговорним органом ће
бити позвани да поднесу коначну понуду.
Понуђачи требају за коначну понуду доставити документацију којом
потврђују да испуњавају услове преговарачког позива за достављање понуда, и
то:
f) Образац за достављање коначне понуде, сачињен и попуњен у складу
са шемом која је дата у Анексу XI тендерске документације, овјерен и
потписан од стране понуђача;
g) Образац за цијену коначне понуде, сачињен и попуњен у складу са
шемом која је дата у Анексу XII тендерске документације, овјерен и
потписан од стране понуђача;
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h) Попуњен нацрт уговора у складу са тачком 6.3. ове тендерске
документације, Анекс ХIII.
Уз позив за достављање коначне понуде ће бити достављени
документи који се захтијевају за коначну понуду сходно овој тачки
тендерске документације.
6.2.

Рок и начин достављања коначних понуда

Рок за достављање коначних понуда и јавно отварање одредит ће
уговорни орган у позиву за достављање коначне понуде након обављених
преговора. Понуђач или њихови овлаштени представници, као и сва друга
заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се
доставити понуђачима који су у року доставили понуде путем записника са
отварања понуда, одмах, а најкасније у року од три дана.
На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити
сљедеће информације:
- назив понуђача;
- укупна цијена наведена у понуди;
- попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан.
Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању
понуда треба прије отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће
на јавном отварању у име привредног субјекта понуђача уколико није
потписник понуде, односно уписан у регистар као лице за заступање.
Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може, као и остала
заинтересована лица, присуствовати јавном отварању, али без права потписа
записника или предузимања било којих правних радњи у име понуђача.
НАПОМЕНА:
Јавно отварање се одржава само у случају да је више понуђача позвано да
поднесу коначне понуде.
6.3.

Нацрт уговора

Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт уговора (Анекс XIII),
у који су унијети сви елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни
уз коначну понуду доставити Нацрт уговора из тендерске документације у који
су унијели податке из своје понуде, те парафирати све листове Нацрта уговора.
6.4.

Обавјештење о додјели

Понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату
поступка јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то
електронским средством, факсом, поштом или непосредно. Уз обавјештење о
резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о
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избору најповољније понуде или поништењу поступка, као и записник о оцјени
понуда.
6.5.

Информације о заштити права понуђача

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио
повреду одредби ЗЈН или подзаконских аката, понуђачи имају право уложити
жалбу, на начин и у роковима прописаним чл. 99. и 101. Закона.
7. АНЕКСИ

Фаза бр. 1. - Претквалификација
Анекс I

Образац захтјева за учешће

Анекс II

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од
а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ (Лична способност)

Анекс III

Изјава о испуњености услова из члана 47. став (1) тачака од
а) до д) и став (4) Закона о јавним набавкама БиХ
(Финансијска способност)

Анекс IV

Изјава из члана 52. Закона о јавним набавкама

Анекс V

Референц листа

Фаза бр. 2. – Позив за достављање почетних понуда
Анекс VI

Образац за достављање почетне понуде

Анекс VII

Образац за цијену почетне понуде

Анекс VIII

Списак повјерљивих информација

Анекс IX

Изјава о достави гаранције за уредно извршење уговора, са
формом гаранције за уредно извршење уговора

Анекс X

Изјава о подуговорању

НАПОМЕНА: Ове документе ће понуђач добити уз Позив за достављање
почетне понуде
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Фаза бр. 3. – Позив за достављање коначних понуда
Анекс XI

Образац за достављање коначне понуде

Анекс XII

Образац за цијену коначне понуде

Анекс XIII

Нацрт уговора

НАПОМЕНА: Ове документе ће понуђач добити уз Позив за достављање
коначне понуде

НАЧЕЛНИК
____________________
Славко Тешић
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