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ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова, тротоара и
локалних путева на подручју Града у зимском периоду,
ЛОТ 1 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и
тротоара у зимском периоду - IV градско подручје;
ЛОТ 2 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и
тротоара у зимском периоду - V градско подручје;

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊАЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ЧИСТОЋА а.д.
Бањалука
Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци
Позивамо Вас да учествујете у преговарачком поступку без објављивања
обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке је зимска служба за
период од 3 године. Предвиђено је закључење оквирног споразума са једним
(најповољнијим) понуђачем на период од 3 године. У прилогу Вам достављамо
позив за подношење понуде за ЛОТ 1 (IV градско подручје) и ЛОТ 2 (V градско
подручје). Законски основ за провођење преговарачког поступка је члан 21. став (1)
тачка a) и д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).
А) Општи подаци :
Уговорни орган: Град Бањалука
Адреса: Трг српских владара 1
Идентификациони број: 4401012920007
Број банкарског рачуна: 551-790-22206572-52 UniCredit Bank а.д. Бањалука
Детаљна адреса за коресподенцију: Трг српских владара 1
Телефон : 051/244-476
Факс : 051/244-576
Wеб страница : www.banjaluka.rs.ba
Контакт особа : Жељка Морача, 051/244-476, канцеларија 119/I.
Kонтакт особе за технички дио је Владо Перишић и Бранкица Цигановић
(Одјељење за саобраћај и путеве), 051/244-444, локал 425.
Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између
одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у
складу с чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број
39/14), у даљем тексту „ЗЈН“. У прилогу ове тендерске документације налази се
изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити
код надлежног органа и доставити у понуди.
Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2020.
годину (одлука о измјенама и допунама плана, број 12-Г-3107/20 од 14.09.2020.
године.
Врста уговора о јавној набавци : услуге.
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Процјењена вриједност јавне набавке износи ЛОТ 1 – 271.455,77 КМ, ЛОТ 2 –
248.556,06 КМ.
Поступак јавне набавке се води с циљем закључења оквирног споразума на период
од 3 године, са једним (најповољнијим) понуђачем.

Б) Подаци о предмету јавне набавке :
Предмет овог позива за преговарање је ЛОТ 1 - Одржавање проходности градских
саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском периоду - IV градско
подручје, ЛОТ 2 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова,
мостова и тротоара у зимском периоду - V градско подручје. Уговорни орган Град
Бањалука је провео отворени поступак јавне набавке број 20-404-662/19, са
намјером да закључи оквирни споразум на три године са једним добављачем, за
обављање зимске службе, набавка подјељена на 12 лотова. Дана 26.03.2020. године,
извршено је отварање понуда за наведену набавку, а затим закључен оквирни
споразум/уговор за одређен број лотова, док је за остале лотове поступак јавне
набавке поништен, јер су цијене свих прихватљивих понуда биле знатно веће од
обезбјеђених средстава (за IV и V градско подручје поступак јавне набавке
поништен). Уговорни орган је поново провео отворени поступак 20-404-188/20, те
је дана 21.08.2020. године, извршио отварање понуда, са намјером да закључи
оквирни споразум на три године са једним добављачем, за лотове за које у ранијим
поступцима није закључен оквирни споразум/уговор, те је у поновљеном поступку
извршио избор најповољнијег понуђача за одређен број лотова, док је за лотове
који су се односили на IV и V градско подручје поступак јавне набавке поништен,
јер није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року. Имајући у виду
законску обавезу Града Бања Лука за одржавање проходности путева и улица у
зимском периоду, а ради одвијања безбједног и несметаног саобраћаја, проводи се
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци у складу с чланом
21. став (1) тачка под а) и д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
број 39/14).
Ознака из ЈРЈН 90000000-7 „услуге у подручју отпадних вода, отпада, чишћења и
животне средине“.
Образац за цијену понуде (спецификација услуга) налази се у прилогу ове
тендерске документације.
Мјесто извршења услуга је град Бањалука.
Рок за извођење радова је регулисан нацртом оквирног споразума/уговора.
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Ц) Услови за квалификацију понуђача :
Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност)
Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако кандидат/понуђач:
а) је у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
б) је под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у
поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у
Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
прописима земље у којој је регистрован;
д) није 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 циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је
дужан доставити изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену код
надлежног органа (градски/општински орган управе или нотар), која је дата у прилогу
ове тендерске документације.
Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене
фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односи горе наведена изјава),
у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној одлуци.
Ови документи не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања
понуде уговорном органу. Увјерење из члана 45. став (1) тачка под а) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), мора бити издато од Суда БиХ и суда
мјесно надлежног, према сједишту понуђача/кандидата.
Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности)
У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају
доставити у понуди овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра, не
старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда, или овјерену фотокопију
рјешења о регистрацији, не стрије од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда.
Члан 47. ЗЈН-а. (економска и финансијска способност)
У погледу економске и финансијске способности понуђача, услов који треба да
понуђачи задовоље је позитивно пословање у 2019. години. У циљу доказивања да
испуњавају овај услов понуђачи требају доставити у понуди фотокопију биланса
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успјеха за 2019. годину и изјаву o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а)
до д) и (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).
У случају да понуду доставља група понуђача, сваки члан групе понуђача је дужан
доставити доказе да испуњава услове за квалификацију из члана 45. , 46. , 47. и 52.
Закона о јавним набавкама, док је за остале услове (члан 50. ЗЈН-а, техничка и
професионална способност) чланови групе понуђача могу заједнички доставити
тражене доказе.
Чланови групе понуђача требају у понуди доставити уговор између свих чланова (који
обавезују све чланове), којим ће један од чланова бити именован као oвлаштени
представник групе понуђача, овлаштен да сноси одговорности и прима упутства ,,за и
у име“ било којег и свих чланова групе понуђача. Образац за понуду је довољно да
потпише овлаштени представник групе понуђача.
Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене
фотокопије документације из члана 45. и 47. ЗЈН-а (на коју се односе горе наведне
изјаве), у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној
одлуци. Ови документи (везани за члан 45. ЗЈН-а) не смију бити старији од три
мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде уговорном органу.
Члан 50. ЗЈН-а (техничка и професионана способност)
Услови за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности понуђача :
За ЛОТ 1 :
-

-

-

А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева, тргова, мостова и
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације,
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 80.000,00 КМ са ПДВ-ом.
Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са
посипачем и ралицом, камион са ралицом, камион са посипачем, камион, трактор
са ралицом (2 ком), утоваривач, путничко возило и цестар.
В) Да понуђач посједује радну снагу за ручно чишћење, најмање 10 радника.

За ЛОТ 2 :
-

А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева, тргова, мостова и
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације,
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 80.000,00 КМ са ПДВ-ом.
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-

-

Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са
посипачем и ралицом, камион са ралицом, камион са посипачем, камион, трактор
са ралицом (2 ком), утоваривач, путничко возило и цестар.
В) Да понуђач посједује радну снагу за ручно чишћење, најмање 20 радника.

ДОКАЗИ ТЕХНИЧКЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ :
За ЛОТ 1 :
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга
уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора,
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве
потврде обезбједе.
-

Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50.
став (1) тачка е) Закона (анекс 5 тендерске документације – ЛОТ 1) у којој ће
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе, путничко возило и цестар, док за
камионске ралице и посипаче, тракторске ралице и посипаче, утоваривач потребно
је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне дозволе. Уколико
понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је дужан доставити
овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола власника механизације,
као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању механизације закључен с
власником исте, на временски период трајања оквирног споразума.
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и
механизацијом за ЛОТ 1.

-

В) Понуђач је дужан доставити списак радника који ће бити ангажовани на ручном
чишћењу за ЛОТ 1 и списак свих запослених радника понуђача овјерен од стране
органа надлежног за контролу уплате доприноса (не старији од три мјесеца од
истека рока за подношење понуда). Уколико понуђач подноси понуду за више
ЛОТ-ова, радници наведени на списку за одређени ЛОТ не могу истовремено
наведени као радници који ће бити ангажовани на ручном чишћењу за неки други
ЛОТ. У том случају је довољно да понуђач достави један списак свих запослених
радника понуђача овјерен од стране органа надлежног за контролу уплате
доприноса и спискове радника за ручно чишћење одвојене по ЛОТ-овима за које
понуђач доставља понуду. Уколико неки од радника нису запослени код понуђача,
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у понуди је дужан доставити доказ о ангажовању радника на временски период
трајања оквирног споразума.

За ЛОТ 2 :
-

А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга
уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора,
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве
потврде обезбједе.

-

Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50.
став (1) тачка е) Закона (анекс 5 тендерске документације – ЛОТ 2) у којој ће
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе, путничко возило и цестар, док за
камионске ралице и посипаче, тракторске ралице и утоваривач потребно је да
достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне дозволе. Уколико понуђач
није власник горе наведене механизације, у понуди је дужан доставити овјерене
фотокопије саобраћајних или употребних дозвола власника механизације, као и
овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању механизације закључен с власником
исте, на временски период трајања оквирног споразума.
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и
механизацијом за ЛОТ 2.

-

В) Понуђач је дужан доставити списак радника који ће бити ангажовани на ручном
чишћењу за ЛОТ 2 и списак свих запослених радника понуђача овјерен од стране
органа надлежног за контролу уплате доприноса (не старији од три мјесеца од
истека рока за подношење понуда). Уколико понуђач подноси понуду за више
ЛОТ-ова, радници наведени на списку за одређени ЛОТ не могу истовремено
наведени као радници који ће бити ангажовани на ручном чишћењу за неки други
ЛОТ. У том случају је довољно да понуђач достави један списак свих запослених
радника понуђача овјерен од стране органа надлежног за контролу уплате
доприноса и спискове радника за ручно чишћење одвојене по ЛОТ-овима за које
понуђач доставља понуду. Уколико неки од радника нису запослени код понуђача,
у понуди је дужан доставити доказ о ангажовању радника на временски период
трајања оквирног споразума.
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Докази техничке и професионалне способности (потврда наручиоца посла,
саобраћајне дозволе, употребне дозволе, радници ангажовани на ручном
чишћењу снијега, возачи који ће управљати возилима и механизацијом, који
су искориштени за један ЛОТ не могу бити искориштени као докази за други
ЛОТ.
Д) подаци о понуди
Понуда мора да садржи сљедеће елементе :
a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача
податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је
овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за
комуникацију и за закључивање уговора,
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана од
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног
органа – градски/општински орган управе или нотар),
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не
старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,
г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова
из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног
за заступање понуђача),
д) докази техничке и професионалне способности, како је напријед наведено,
ђ) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана
од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног
органа),
е) попуњен образац за цијену понуде (спецификација рада возила, машина и радне
снаге),
ж) потписан и овјерен печатом понуђача нацрт оквирног споразума и нацрт
уговора,
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача,
и) списак повјерљивих информација,
ј) попис докумената уз понуду,
к) гаранција за озбиљност понуде,
л) изјава о преференцијалном тертману домаћег,
љ) пуномоћ за лице које попуњава изјаве уколико то лице није овлаштено за
заступање понуђача.
Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све
стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.
Понуда мора бити исписана неизбрисивом тинтом.
Понуда се доставља на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија
14, најкасније 25.09.2020. године до 12:00 сати.

8

Све измјене и допуне понуде се достављају на начин као и понуда, у року који је
наведен. Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију
множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом
понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена.
Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ.
Уколико је неки документ приложен као доказ за квалификацију понуђача, сачињен на
језику који није један од језика у службеној употреби у БиХ, понуђачи морају
доставити и превод истог на један од службених језика у БиХ, овјерен од стране
овлаштеног судског тумача.
Штампана литература, брошуре или слично, уколико их понуђач приложи, а не
представљају доказ техничке и професионалне способности, исти не морају бити
преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ.
Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.
Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно
писати: „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Оригинал понуде и
копија требају бити затворени у једној непровидној коверти, са називом и
адресом понуђача, називом и адресом уговорног органа на којој ће стајати :
„ЈАВНА НАБАВКА 20-404-292/20 – Понуда за јавну набавку ЛОТ 1 - Одржавање
проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском
периоду - IV градско подручје, ЛОТ 2 - Одржавање проходности градских
саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском периоду - V градско
подручје – НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА„.
Понуде се подносе на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1,
канцеларија 14, најкасније 25.09.2020. године до 12:00 сати, а понуда и
преговарање ће се обавити истог дана у 12 сати и 40 минута у канцеларији 120
уговорног органа.
Није дозвољено подношење алтернативних понуда.
Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена по лоту. Чланом 23.
Правилника о јавним набавкама („Службени гласник Града Бањалука“ број 34/19)
прописано је сљедеће : „Уколико, у поступку јавне набавке, у којем се додјела уговора
заснива на критерију најниже цијене, два или више понуђача понуде идентичну
најнижу цијену понуде, уговор се додјељује понуђачу који је понуду предао прије на
протокол“.
Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ.
Штампана литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи,
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морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ (превод овјерен
од стране овлаштеног судског тумача).
Понуда мора важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.
Нацрт оквирног споразума/уговора је саставни дио ове тендерске документације.

Е) Остали подаци
Уз понуду понуђачи морају доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од :
-

ЛОТ 1 - 3.000,00 КМ,
ЛОТ 2 - 2.500,00 КМ,
Гаранција за озбиљност понуде може се доставити у облику:

а) безусловне банкарске гаранције или
б) дозначавања новчаних средстава на Јединствени рачун трезора (ЈРТ) Града, број
551-790-22206572-52 Unicredit bank а.д. Бањалука за набавку број 20-404-292/20.
Безусловна банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити издата и у
понуди достављена на начин предвиђен чланом 2. и 3. Правилника о облику
гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“
број 90/14). Образац безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде је саставни
дио Правилника о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14). Форма безусловне банкарске гаранције дата је у
анексу 9 тендерске документације. Гаранција не смије бити пробушена или на било
који начин оштећена. Гаранција може бити достављена у пластифицираној
(најлонској) фолији која се чврсто увезује јемствеником са остатком понуде. Након
што се гаранција убаци у фолију, отвор фолије се затвара наљепницом на коју понуђач
ставља отисак печата, или се отвор фолије затвори јемствеником, а на мјесто везивања
крајева јемственика стави се наљепница на коју понуђач ставља отисак печата.
Уколико се гаранција за озбиљност понуде доставља дозначавањем средстава на жиро
рачун уговорног органа, онда доказ о томе (примјерак уплатнице) мора бити
достављен у понуди, на начин који важи за достављање безусловне банкарске
гаранције. Уколико се гаранција за озбиљност понуде доставља у форми безусловне
банкарске гаранције, иста мора да вриједи за период валидности понуде (60 дана
рачунајући од дана истека рока за подношење понуда).
У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом
73. ЗЈН-а, а понуђачи на обрасцу за понуду се требају опредјелити да ли дио уговора
намјеравају подуговарањем пренијети на треће стране или не.
У погледу могуће примјене преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган ће
поступити у складу с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана
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домаћег („Службени гласник БиХ“ број 34/20), а понуђачи у понуди требају доставити
властиту изјаву о томе да ли подлијежу примјени преференцијалног третмана домаћег
у овом поступку јавне набавке. Домаће понуде су понуде које подносе правна или
физичка лица са сједиштем у Босни и Херцеговини и која су регистрована у складу са
законима у Босни и Херцеговини и код којих, у случају уговора о набавкама роба,
најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из Босне и
Херцеговине, а у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50 % радне
снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и Херцеговине.
Уговорни орган ће тражити гаранцију за извршење уговора од најповољнијег
понуђача. Износ гаранције за извршење уговора је 10 % од вриједности уговора, како
је дефинисано у нацрту уговора.
Облик безусловне банкарске гаранције за уредно извршење уговора је прописан
Правилником о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14).
Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о
поништењу поступка јавне набавке у периоду важења понуде (60 дана од истека рока
за подношење понуда).
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, Филијала Бањалука, а подноси
се путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком.
Рокови за изјављивање жалбе су прописани чланом 101. ЗЈН.
За све што није изричито наведено у овој тендерској документацији, примјениће се
одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), и
подзаконских аката : Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Правилник о облику гаранције за
озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и
Упутство о начину вођења записника са отварања понуда („Службени гласник БиХ“
број 90/14).
АНЕКСИ
Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације :
Анекс 1: Образац за достављање понуде,
Анекс 2: Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН,
Анекс 3: Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН,
Анекс 4: Изјава о испуњености услова из члана 50. став (1) тачка е) ЗЈН,
Анекс 5: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а,
Анекс 6: Образац за цијену понуде (спецификација услуга),
Анекс 7: Списак повјерљивих информација,
Анекс 8: Нацрт оквирног споразума/уговора.
Анекс 9: Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде.

11

