
БРОЈ ПРОТОКОЛА: 04-404-91/15
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 261-7-1-96-3-48/16

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА
(канцеларијски материјал, тонери за штампаче и копир апарате)

ВРСТА ПОСТУПКА: КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ

Мркоњић Град, 22.11.2016. године



2

a. ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: Општина Мркоњић Град
Адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, Мркоњић Град
ИДБ/ЈИБ: 4401198330000
Телефон: 050-220-928
Факс: 050-220-955
Веб адреса: www.mrkonjic-grad.rs.ba

2. Подаци о особи задужној за контакт
Контакт особа: Живко Јагодић
Телефон: 050-220-928
Факс: 050-220-955
е-маил: mgnabavka@gmail.com

3. Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса:
На основу члана 52. Став (4) Закона о јавним набавкама, уговорни орган не може
закључивати уговоре са сљедећим привредним субјектом/субјектима: Уговорни орган
нема података о привредним субјектима која су искључена из поступка јавне набавке због
постојања сукоба интереса, у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник БиХ” бр. 39/14).

4. Редни број набавке
Број набавке: 03-404-76/15
Референтни број из
Плана набавки:
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Број претходног
информационог
обавјештења

-

5. Подаци о поступку јавне набавке
5.1. Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев
5.2. Процијењена вриједност јавне
набавке (без укљученог ПДВ):

28.000,00 КМ

5.3. Врста уговора о јавној набавци
(робе/услуге/радови):

Робе

5.4. Оквирни споразум (уколико је
предвиђено закључивање оквирног
споразума и са колико привредних
субјеката је предвиђено закључивање
оквирног споразума):

НЕ

5.5. Период на који се закључује
уговор:

12 мјесеци



b. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

6. Опис предмета набавке
Предмет овог поступка је набавка канцеларијског материјала, тонера за принтере и копир
апарате за потребе општинске управе Општине Мркоњић Град, у складу са Одлуком о
поступку јавне набавке број: 03-404-76/15 од 13.11.2015. године, која је саставни дио
приједлога Плана набавки за 2016. годину под ставком:

 2 – Канцеларијски материјал
 (Шифра ЈРЈН: 30192000-1 Канцеларијске потрпштине)

7. Подјела на лотове: НЕ

8. Количина предмета
набавке:

Према спецификацији која је саставни дио тендерске
документације

9. Техничке спецификације: Према спецификацији која је саставни дио тендерске
документације

10. Мјесто испоруке робе: Пословне просторије Општине Мркоњић Град,
Ул. Краља Петра I Карађорђевића 1, Мркоњић Град

У случају да дође до промјене мјеста испоруке робе у току трајања уговора, уговорни
орган ће у року од 7 дана обавјестити одабраног добављача о промјени. Напомињемо да
промјена мјеста испоруке робе не може утицати на закључени уговор.

11. Рок испоруке роба
Испорука роба се врши према потребама уговорног органа, започевши најраније након

потписивања уговора у складу са роком испоруке робе понуђеним од стране добављача,
по запримању писменог захтјева или наруџбе уговорног органа.

У случају кашњења у испоруци роба, до којег је дошло кривицом одабраног понуђача,
исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу
од 1% вриједности наручене робе за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ
уговорене казне не може пријећи 10% вриједности уговора. Одабрани понуђач је дужан
платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за плаћање од
уговорног органа.

Уговорни орган неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед
више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане
немогуће због ванредних вањских догађаја на које изабрани понуђач није могао утицати
нити их предвидјети.

c. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ

12. Услови за квалификацију

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да :
а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
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прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно
у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни
и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или
прописима земље у којој је регистрован;
д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
е) да је способан да обавља професионалну дјелатности у вези са предметом набавке у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације и регистрован је у
одговарајућем професионалним или другом регистру да обавља професионалну
дјелатност која је у вези са предметом набавке.

12.1. Минимални услови за квалификацију понуђача, се доказују изјавама понуђача
овјереним код надлежног органа:

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

 Изјава о испуњености услова из члана   46. став (1) Закона о јавним набавкама
 Изјава у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама

У случају да понуду доставља група понуђача, дужна је доставити оргинал или копију
(овјерену од стране надлежног органа) правног акта о удруживању у Групу понуђача ради
учешћа у овом поступку јавне набавке (са периодом важења не мањим од периода
важења закљученог уговора о предметној набавци), а изјаве из тачке 12.1 Тендерске
документације је потребно доставити за сваког члана групе понуђача појединачно.

Наведени правни акт о удруживању мора испуњавати следеће услове:
- именовање чланова Групе понуђача са тачним идентификационим елементима;
- именовање водећег члана Групе понуђача који има право иступа и представљања у

име Групе понуђача и овлашћење за потписивање уговора у име Групе понуђача;
- чланови Групе понуђача морају да испуњавају захтјеве у вези референци

дефинисане у  тендерској документацији;
- прецизирање који су чланови овлашћени за издавања фактура и наплату

потраживања од Уговорног органа у име Групе понуђача;
- прецизирање неограничене солидарне одговорности између чланова Групе

понуђача за све обавезе које преузима група понуђачаи одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

Кандидат/понуђач који је самостално поднио захтјев за учешће, односно понуду, не
може бити члан групе кандидата/понуђача у истом поступку јавне набавке. Члан групе
кандидата/понуђача не може бити члан друге групе кандидата/понуђача у истом поступку
јавне набавке.

12.2. Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјавама и то:

а)извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен
правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару
или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у
којој је регистрован



б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем
или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди
стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања
пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи
у којој је регистрован;

ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није
регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се
може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и
здравствено осигурање.

д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу
директних и индиректних пореза.

е) доказ о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком регистру у
земљи у којој су основали фирму или доставити посебну изјаву или референцу којом ce
доказује њихово право да ce професионално баве одређеном дјелатношћу.

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/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје
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 12 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.

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, али само уколико може доказати на било који начин, посебно
значајни и/или 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).

Уговорни орган ће одбацити понуду, ако понуђач није доставио тражене доказе или је
доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације које су доказ
испуњења услова из чланова од 45. до 51. Закона о јавним набавкама.
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Уговорни орган ће одбити понуду понуђача у складу са одредбама члана 52. став 1.
Закона о јавним набавкама.

13. Остали услови за квалификацију

13.1. Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи требају
испунити сљедеће минималне услове:

13.2. Искуство у реализацији најмање једног уговора о сукцесивној испоруци робе
(предмета набавке) у посљедњих 24 мјесецa (рачунајући од дана објаве
Обавјештења о набавци на порталу јавних набавки), чија појединачна
вриједност (без урачунатог ПДВ-а) није мања од процијењене вриједности
набавке (28.000,00 КМ).

13.3. Достављање узорака у складу са чланом 23. Тендерске документације.

13.4. У случају да понуде доставља Група понуђача, документи се достављају за групу.

13.5. Изабрани понуђач биће одговоран за квалитет понуђених роба и другог материјала.
Сносиће пуну финансијску и сваку другу одговорност за штету насталу уговорном органу, а
приликом кориштења достављених тонера, како материјалну штету насталу на опреми
тако и сву нематеријалну штету која се деси приликом евентуалне немогућности
благовременог извршавања свих пословних задатака.
Достављени тонери и други материјали морају у потпуности одговарати опреми коју
уговорни орган посједује, па је у складу с тим неоходно испоштовати горе наведене
услове, како не би дошло до оштећења на опреми кориштењем робе која није нова и
одговарајућа.

d. ПОДАЦИ О ПОНУДИ

14. Садржај понуде и начин припреме понуде

Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму. При припреми
понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације.
Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.
Понуда мора садржавати најмање:

a) Образац за достављање понуде
b) Образац за цијену понуде
c) Изјаву о испуњености услова из члана   45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним

набавкама
d) Изјаву о испуњености услова из члана   46. став (1) Закона о јавним набавкама
e) Изјаву у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама
f) Нацрт Уговора



15. Начин достављања понуда
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на
адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у
обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог
времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.
Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног
органа, у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено:

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
Краља Петра I Карађорђевића 1,
70 260 Мркоњић Град
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТОНЕРА ЗА ПРИНТЕРЕ И КОПИР АПАРАТЕ“
Број набавке:
„НЕ ОТВАРАЈ“

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача

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 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.

16. Допуштеност доставе алтернативних понуда

Није дозвољено подношење алтернативних понуда

17. Образац за цијену понуде из Анекса
Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке
које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за
све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не може
бити 0.
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18. Начин одређивања цијене понуде

Цијенa понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде, уколико је предмет
набавке подјељен по ставкама. Цијена понуде се пише бројкама. Цијена понуде је
непромјењива.

У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде (без ПДВ-а), понуђени попуст и на
крају цијeна понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а).

Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје
вриједност уговора (цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.

19. Валута понуде

Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама.

20. Критеријум за додјелу уговора

Уговор се додјељује добављачу који је доставио најнижу цијену технички задовољавајуће
понуде. Цијена треба да укључује све зависне трошкове

21. Језик и писмо понуде

Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на
латиничном или ћириличном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на
једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

22. Рок важења понуде

Период важења понуде је 30 (тридесет) дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда.

Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок
важења понуде онај који је наведен у тендерској документацији.

У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској
документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1)
Закона.

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока
важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио
захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне
набавке.



ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

23. Достављање узорака уз понуду

Узорци: за производе означене звјездицом (*) у пољу „Произвођач“, понуђачи су
обавезни да уз понуду доставе по 1 узорак понуђеног тонера и папира , који чине
саставни дио понуде.
Узорци треба да буду означени редним бројем ставки из понуде, шифром (бројем)
поступка и овјерени печатом понуђача. Узорци се достављају у оригиналном паковању а
за тонере у паковању које се састоји од појединачне картонске кутије у коју је упакован, са
ознакама уређаја за који се користи и фабричком ознаком тонера, без накнадно додатих
наљепница. Уговорни орган задржава право прегледа и контроле достављених узорака.
Понуђачима није дозвољено нуђење „рециклираних“, „пуњених“ тонера, те ће понуде са
достављеним „рециклираним“, „пуњеним“ и „префабрикованим“ узорцима сматрати
неисправним и неће се разматрати.
Понуде за које се утврди да су понуђачи као узорке доставили претходно употребљаване
тонере или неке од њихових саставних дијелова, сматраће се неисправним и неће се
разматрати.
Уколико тражени узорци не буду достављени до рока назначеног за отварање понуда,
понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати.
Узорци се задржавају до коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача, или одлуке
о поништењу поступка.
Након коначности одлуке из претходног става, понуђачи ће писменим путем бити
обавјештени о термину преузимања достављених узорака. Ако понуђач не преузме
узорке у предвиђеном термину, достављени узорци ће му бити отпремљени путем поште
са плаћањем поузећем.

24. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда

Понуде се достављају на начин дефинисан у тендерскoj документацијi и то:

Уговорни орган: Општина Мркоњић Град
Улица и број: Краља Петра I Карађорђевића 1, Мркоњић Град
Соба број: Протокол
Датум: 24.11.2015.godine
Вријеме до када се
примају понуде:.

08:30

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене
понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде
не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.
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25. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда

Уговорни орган: Општина Мркоњић Град
Улица и број: Краља Петра I Карађорђевића 1, Мркоњић Град
Соба број: Сала за састанке
Датум: 24.11.2015.године у 09:00 сати

26. Нацрт уговора

Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт уговора, у који су унијети сви
елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити
парафиран и овјерен Нацрт уговора у који су унијели податке из своје понуде.

27. Подуговарање

У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, мора
се изјаснити који дио (описно или процентуално) ће пренијети на подуговарача, са
обавезом да подуговорање реализује у складу са одредбама члана 73. Закона о јавним
набавкама.

Уколико у понуди није идентификован подуговарач, изабрани понуђач је дужан, прије
него уведе подуговарача у посао, обратити се писмено уговорном органу за сагласност за
увођење подуговарача, са свим подацима везано за подуговарача.

Уговорни орган уколико одбије дати сагласност за увођење подуговарача за које је
изабрани понуђач доставио захтјев, дужан је писмено обазложити разлоге због којих није
дао сагласност (напр. по пријему захтјева уговорни орган је урадио одређене провјере и
утврдио да је подуговарач дужник по основу ПДВ-а).

У случају подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани
понуђач.

28. Уколико се као понуђач јави физичко лице (услови и докази)

У случају да понуду доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка ц)
Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова личне способности дужан је
доставити сљедеће доказе:

a) потврда надлежног општинског органа да је регистрован и да обавља дјелатност за
коју је регистрован,

b) потврда надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензионо-инвалидско
осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико има запослених
у радном односу),

c) потврда надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе као физичко
лице регистровано за самосталну дјелатност.



29. Рок за доношење одлуке о избору

Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача  или
поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана
од дана истека важења  понуде.

Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим
понуђачима у поступку набавке у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана, од дана
доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке електронским путем, или
путем поште, или непосредно.

30. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу

Плаћање изабраном понуђачу, односно подуговарачу (ако је предвиђно директно
плаћање подуговарачу) ће се вршити у року од 60 дана од дана издавања исправне
фактуре за извршену испоруку по цијенама које су дате у понуди, на жиро рачун
понуђача, односно подуговарача, који је достављен у понуди, односно у уговору о
подуговарању.

e. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

31. Трошак понуде и преузимање тендерске документације

Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.

Тендерска документација се може преузети на сљедећи начин:
- у сједишту Уговорног органа, на адреси датој у  тендерској документацији, након доставе
писменог захтјева у ком се наводе идентификациони подаци понуђача (назив, адреса,
ЈИБ, контакт особа, контакт телефон и e-mail адреса), сваким радним даном од 07:30 до
15:30 часова, почев од дана објављивања овог обавјештења на порталу јавних набавки
лично, путем редовне поште са плаћањем трошкова доставе на терет понуђача.

32. Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење
понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев
привредног субјекта за појашњење, било према налогу Канцеларије за разматрање
жалби, измјенити тендерску документацију. О свим измјенама тендерске документације
дужан је обавјестити све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели тендерску
докумнтацију, на један од начина наведених у тачки 34. тендрске документације.

У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде
захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен
насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.
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У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће
обавјестити све потенцијалне понуђаче који су преузели тендерску документацију на
један од начина из тачке 34. тендерске документације, стим да у одговору о појашњењу
неће наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење.
Захтјев за појашњење се може тражити најкасније 5 дана прије истека рока за пријем
понуда. Уговорни орган је дужан у року од 3 дана, а најкасније  5 дана прије истека рока
за подношење понуда доставити писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима.

33. Повјерљивост документације привредних субјеката

Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви,
дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти
подаци сматрају повјерљивим.

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су:
a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
b) предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад од које зависи поређење

са техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са захтјевима из
техничке спецификације;

c) докази о личној ситуацији понуђача ( у смислу одредби чл.45-51 Закона).

34. Измјена, допуна и повлачње понуда

До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и то
да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тендерској
документацији, и то:

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
Краља Петра I Карађорђевића 1,
70 260 Мркоњић Град
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ТОНЕРА ЗА ПРИНТЕРЕ И КОПИР АПАРАТЕ“
Број набавке:03-404-76/15
„НЕ ОТВАРАЈ“

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача

Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да
достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и
броја набавке, и то најкасније до рока за пријем понуда.
Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем
понуда.



35. Неприродно ниска понуђена цијена

У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде,
има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме
модела тендрске документације („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и понуда, те
затражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.
По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни
орган и о томе обавјестити понуђача у писменој форми.

У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложње из којег
се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу/пружити
услугу/извсти радове по тој цијени, такву понуду може одбити.

36. Поука о правном лијеку

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од
10 дана од дана преузимања тендерске докумнтације.

ПРИЛОЗИ:
I. Обавјештење о набавци
II. Образац за понуду
III. Образац за цијену понуде
IV. Изјаве из члана 45.и 46 . Закона о јавним набавкама
V. Образац изјаве из члана 52. Закона о јавним набавкама
VI. Нацрт уговора

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
___________________

Дивна Аничић
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ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ

Број набавке :
Број обавјештења са Портала ЈН:

УГОВОРНИ ОРГАН: ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
Краља Петра I Карађорђевића 1,
70 260 Мркоњић Град

ПОНУЂАЧ*............................................................................................................................
(Уписује се назив понуђача, адреса понуђача, ЈИБ и ИД број понуђача, назив банке код
које има отворен рачун и број банкарског рачуна)

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове
групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива
понуђача који је представник групе понуђача уписује и се податак да је то
представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у
смислу поступка јавне набаве.

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

Име и презиме

Адреса

Телефон

Факс

E-mail

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава
представник групе понуђача.

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних
набавки, Број обавијештења о набавци ................................ , дана ...........................
године, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр.
................................., овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без
икаквих резерви или ограничења.

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку
роба, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији,
критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.



3. 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) је....................................................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.

4. Опција 1: Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и
најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба за извршење овог уговора је
из БиХ, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални третман
домаћег, који су тражени тендерском документацијом су у саставу понуде.

Опција 2: На ову понуду се не примјењују одредбе о преференцијалном третману
домаћег.

5. Ова понуда важи 30 (деведесет) дана, рачунајући од истека рока за пријем
понуда, тј. до […../…../…......] (датум).

6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности,
економске и финансијске способности, те техничке и професионалне способности
који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што
потврђујемо изјавама у овој понуди;

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:[…………………………]
Потпис овлаштеног лица: […………………………]
Мјесто и датум: [……………………………...….]
Печат предузећа:
Уз понуду је достављена слиједећа документација:
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]
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НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА,ТОНЕРА ЗА ПРИНТЕРЕ ЗА КОПИР АПАРАТЕ
Назив понуђача ……………………………………………………………………………………………..…………..
Понуда бр. ……………………………………………

Red.
broj Naziv artikla JM Količina Proizvođač

Jed.
cijena bez

PDV

Ukupna
cijena bez

PDV-a

1 Omot spisa bijeli kom 1200
2 Omot spisa zeleni kom 500
3 Omot spisa žuti kom 500
4 Kartice o kretanju predmeta bijele kom 800
5 Kartice o kretanju predmeta zelene kom 500
6 Kartice o kretanju predmeta žute kom 300
7 Registrator A4 sa četiri prstena plastificirani kom 80
8 Registrator A3 sa četiri prstena plastificirani kom 20
9 Skraćeni protokol kom 10

10 Dostavna knjiga za poštu kom 3
11 Papir A4 200gr – ris 1/250 ris 15
12 Fascikle kartonske bijele kom 200
13 Mapa za projekte sa mehanizmom A4 kom 45
14 Hemijske olovke gel 0.5 kom 100
15 Umetak za hemijsku olovku gel 0.5 kom 100
16 Blok zabilješki A4 sa spiralom kom 50
17 Samoljepljivi bločići 75x75 - 5/1 (5 boja) kom 80
18 Fascikle sa povezom-arhivska kom 150
19 Fascikle sa gumicom plastificirana A4 kom 100
20 Fascikle plastične sa mehanizmom kom 300
21 Vodootporni marker kom 50
22 Roler Uni pin fine line 0.5 crveni kom 20
23 Roler Uni pin fine line 0.5 plavi kom 20
24 Označivač teksta 4/1 pak 30
25 Rasheftač kom 10
26 Umetci za klamaricu 24/6 1000/1 kut 100
27 Spajalice plastične kom 20
28 Arhivska knjiga kom 2
29 Košuljice plastične 110 mic kom 2000
31 Fascikl sa dugmetom PVC, 12 pregrada kom 6
32 Registrator A4 široki plastificirani kom 120
33 Registrator A4 uski plastificirani kom 50
34 Registrator A5 plastificirani kom 110
35 Fotokopir A3 – ris 1/500 ris 20
36 Svesaka malih A5 TP 100L kom 20
37 Svesaka velikih A4 TP 100L kom 20
38 Svesaka abecednih A4 200L – index kom 10
39 Fascikle NS, bolje, širina 5 cm, sa gumicom kom 10



40 Digitron kancelarijski sa 12 cifara kom 5

41

Digitron za računovodstvo, sa trakom,14
cifara, brzina ispisa 4.5 linija/sek
Ispis u dve boje, provjera i ispravka
gršaka,pretvaranja valute

kom 2

42 Rajsnigle kom 15
43 Heftalica ručna do 30 listova kom 10
44 Spajalice male 26mm kut 200
45 Korektor lak kom 90
46 Spužve kvasilice kom 10
47 Olovke – drvene HB kom 60
48 Koverte sa dostavnicama kom 5000
49 Koverte plave, obične B6 kom 2000
50 Koverte roza B5 kom 1000
51 Koverte žute A4 kom 700
52 Koverte bijele – samoljepljive A3 kom 300
53 Koverte bijele A4 kom 1500
54 Djelovodnik A3 300L kom 8
55 Selotejp, mali 15x33 kom 50
56 Selotejp, veliki 50x66 kom 30
57 Karbon ljepilo u stiku 40gr kom 20
58 Samoljepljivi kocka blok 75x75, 100l kom 60
59 Jemstvenik 100m kom 5
60 Jastuče za pečate okruglo za pečat 46040 kom 10
61 Spajalice velike 50mm kom 20
62 Mine za tehničku olovku 0.5 kom 10
63 Mastilo za pera - trajna kom 2
64 Tehničke olovke 0.5 kom 5
65 Postolje za selotejp 15x33 kom 5
66 Karo papir 1/250 pak 10
67 Faks role 30m kom 50
68 Makaze minimalno 21cm kom 5
69 CD R 700MB kom 150
70 Fotokopir papir A4 81-90 gr, – ris 1/500 ris 395 *

71 Fascikle skupštinske sa štampom, papir
kunstdruk 300gr, štampa full color

kom 400

72 Gumice za fascikle fi 70 – pakovanje od 1kg kg 20
73 Bušilica za papir do 100 listova kom 5
74 Nož za papir kom 2
75 Blok priznanice A6 blok 50
76 Virmani budžetski blok 80
77 Nalog za naplatu A5 blok 25
78 Nalog za isplatu A5 blok 40
79 Blagajnički dnevnik A4 kom 5
80 Papir za matrični štampač 240x12 1+0 kut 5
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81 Papir za matrični štampač 240x12 1+3 kut 5
82 Kompjuterski budzetski obrazac 1+2 kut 3
83 Kompjuterski budzetski obrazac 1+3 kut 3
84 Ading rola termo 79/50 kom 50
85 Čekovna knjižica kom 10
86 Paus papir A4, 90 gr – ris 1/500 ris 5
87 Paus papir A3, 90 gr – ris 1/250 ris 3
88 Rotrnig tuševi za rapidograf kom 5
89 Spaga za uvezivanje debelja 0.5 kg klup 20
90 Trokut kom 3
91 Rotring set 7/1 - Staedtler mars matic 700 set 2
92 Kasa za novac 31 cm kom 5
93 Post it blok – page marker 20x50/4 pak 150
94 Skalpel PVC 18mm sa rezervnim nožićima kom 5
95 Police za dokumenta metal mreža 3/1 set 10
96 Folija za plastifikaciju A4 – 125 mic 100/1 pak 5
97 DVD DL 8.5 GB kom 200
98 DVD printable 4.7 GB kom 50
99 Ovjerna knjiga A3 300L kom 10

100 Toner HP 1020 - 12A kom 12
101 Toner HP 1000 - 15A kom 5
102 Toner Canon LBP 2900-703 kom 7
103 Toner Canon BLP 810 kom 5
104 Toner HP 1320 - 49A kom 5
105 Toner Canon 3010 - 712 kom 6
106 Toner Canon 3100 kom 4
107 Toner Canon EP27 kom 2
108 Toner Lexmark E 120 kom 5
109 Toner HP 2055 dn kom 2
110 Toner HP 1102 kom 2
111 Toner HP C4127A kom 2 *
112 Toner Brother 5250 kom 2
113 Toner HP 5100 C4129X kom 2 *
114 Xerox Phaser 3250 kom 1
115 Toner Samsung ML 1710 kom 1
116 Toner HP Laser Jet C 5225 black – CE740A kom 1
117 Toner HP Laser Jet C 5225 cyan – CE741A kom 1
118 Toner HP Laser Jet C 5225 yellow – CE742A kom 1
119 Toner HP Laser Jet C 5225 magenta – CE743A kom 1
120 Toner HP Laser Jet C 3600 black – Q6470A kom 1
121 Toner HP Laser Jet C 3600 cyan – Q6471A kom 1
122 Toner HP Laser Jet C 3600 yellow – Q6472A kom 1
123 Toner HP Laser Jet C 3600 magenta – Q6473A kom 1
124 Toner Lexmark E250A11E kom 2
125 Toner Epson M4000 kom 2 *
126 Toner HP CE270A black kom 2



127 Toner HP CE271A cyan kom 1
128 Toner HP CE272A yellow kom 1
129 Toner HP CE273A magenta kom 1
130 Toner Epson 050290 - EPL-N2550 kom 2
131 Toner Xerox WC 123 0006R1182 kom 2 *

Ukupno bez PDV-a
PDV:

Ukupno sa PDV-om:

Потпис 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 и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити понуђачу.

Уговорни орган не смије имати никаке додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлика 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.
5. Приликом попуњавања обрасца за цијену понуде у дијелу - Опис понуђене робе, понуђач мора навести назив

понуђене робе, те име произвођача и земља производње за понуђени производ.
6. За ставке обиљежене звјездицом у пољу “Произвођач“, обавезно је достављање узорка у складу са

одредбама тендерске документације.
7. Понуђач је сагласан са захтјевом у Тендерској документацији гдје је дефинисано да Уговорни орган задржава

право прегледа и контроле достављених узорака.



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

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)

Ја, нижепотписани………………………………………………(Име и презиме), са личном картом

……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству представника

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности  (Навести положај, назив

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број:……………………………………..

чије сједиште се налази у .................................................. (Град/општина), на адреси

………………………………………………………………… (Улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке

……………………………………………………………………………………………… (Навести тачан назив и врсту

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган

……………………………………………………………………(Навести тачан назив уговорног органа), за који је

објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:

…………………………………………… u „Службеном гласнику БиХ“ број: ………………………………………………,

а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном

одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Понуђач ……………………………………………………………………… у наведеном поступку јавне набавке,
којег представљам, није:

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са
важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;

б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог
поступка;

в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи
регистрације;

г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора
достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у
року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
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Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује
лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који
су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице)
и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама у случају
сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере
тачности изнесених информација код надлежних органа.

Изјаву дао:

……………………………………………….

Мјесто и датум давања изјаве:

………………………………………………….

Потпис и печат надлежног органа:

М.П.
…………………………...........................



22

Изјава
о испуњености услова из члана 46. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени

гласник БиХ“, број: 39/14)

Ја, нижепотписани………………………………………………(Име и презиме), са личном картом

……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству представника

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности  (Навести положај, назив

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број:……………………………………..

чије сједиште се налази у ____________________ (Град/општина), на адреси

………………………………………………………………… (Улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке

……………………………………………………………………………………………… (Навести тачан назив и врсту

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган

……………………………………………………………………(Навести тачан назив уговорног органа), за који је

објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:

…………………………………………… u „Службеном гласнику БиХ“ број: ………………………………………………,

а у складу са чланом 46. став (1) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Понуђач ……………………………………………………………………… у наведеном поступку јавне набавке,
којег представљам, је:

а) Способан да обавља професионалну дјелатности у вези са предметом набавке у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације и регистрован је у
одговарајућем професионалним или другом регистру да обавља професионалну
дјелатност која је у вези са предметом набавке;

У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора
достави документе из члана 46. став (1) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди
уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује
способност обављања професионалне дјелатности из члана 46. Закона о јавним
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до
10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно
лице понуђача.
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Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак
јавне у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право
провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

Изјаву дао:

……………………………………………….

Мјесто и датум давања изјаве:

………………………………………………….

Потпис и печат надлежног органа:

М.П.
…………………………...........................
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Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14)

Ја, 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 уговорног органа), за

који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:

____________________ u „Службеном гласнику БиХ“ broj: ____________________, а у складу

са чланом 47. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач ____________________ у

наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска

способност из члана 47. став (1) тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле

уговора достави документе из члана 47. став (1) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа

и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) точка а).

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба

неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као

да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да

давање нетачних података у документима којима се доказује економска и финансијска

способност из члана 47. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су

предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђаче (правно лице) и од

200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
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Изјаву дао:

……………………………………………….

Мјесто и датум давања изјаве:

………………………………………………….

М.П.



26

Изјава
у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама

Ја, нижепотписани………………………………………………(Име и презиме), са личном картом

……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству представника

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности  (Навести положај, назив

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД

број:…………………………………….. чије сједиште се налази у ____________________

(Град/општина), на адреси ………………………………………………………………… (Улица и број), као

понуђач у поступку јавне набавке

……………………………………………………………………………………………… (Навести тачан назив и врсту

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган

……………………………………………………………………(Навести тачан назив уговорног органа), за који је

објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:

…………………………………………… u „Службеном гласнику БиХ“ број:

………………………………………………, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама,

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било
којој фази процеса јавне набавке.

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или
одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или
међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења,
радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба
извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или
одговорног лица.

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном
лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које
би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба
извршити.

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
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5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току
предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривичн дјело
давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности
утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:
………………………………………………

Мјесто и датум давања изјаве:
……………………………………………….

Потпис и печат надлежног органа:
М.П.

……………………………………………………..
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ПРИЈЕДЛОГ УГОВОРА
о испоруци канцеларијског материјала, тонера за принтере и копир апарате

I УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Уговорни орган: Општина Мркоњић Град, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 70 260,
Мркоњић Град, ЈИБ 4401198330000, кога заступа начелнок Oпштине Mркоњић Град
Дивна Аничић, (у даљем тексту: Уговорни орган)

И

2. Понуђач/Понуђач: ................................................, ул. ................................, (мјесто) , ЈИБ
..................................., ИБ........................................ кога заступа ...........................................(у
даљем тексту: Понуђач),

закључили су дана .................... године у Мркоњић Граду овај Уговор о набавци
канцеларијског материјала, тонера за принтере за копир апарате , на период од 12 мјесеци
од дана закључења Уговора.

II ОСНОВ  УГОВОРА

Члан 1.
Основ Уговора је проведени поступак јавне набавке канцеларијског материјала, тонера за
принтере и копир апарате , на основу Одлуке о покретању поступка набавке број: 03-404-
76/15,од 13.11.2015. године, за који је објављено обавјештење о јавној набавци на Порталу
јавних набавки, број обавијештења о набавци :261-7-1-106-3-27/15 , дана 13.11.2015.
године, према проведеном поступку јавне набавке и Одлуци о избору најбоље оцијењеног
понуђача бр. ...................... од .......................2015. године.

III ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.
Предмет овог уговора је испорука канцеларијског материјала, тонера за принтера за копир
апарате , ближе специфицирана у Тендерској документацији и Понуди Понуђача број
.................... од ...................2015. године, која чини саставни дио овог Уговора.

IV УГОВОРЕНА ЦИЈЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна уговорена вриједност износи .................... КМ

(словима)...................................................., без урачунатог ПДВ-а, односно ................... КМ
(словима).............................................................................................., са урачунатим ПДВ-ом, а
према спецификацији из Понуде Понуђача из члана 2. овог Уговора, и неће се мијењати у
периоду трајања овог Уговора.

Плаћање уговорене цијене извршиће се 60 (шездесет) дана након испоруке робе и
исправно испостављених мјесечних фактура, на којој се наводи број овог уговора под којим
је евидентиран код Уговорног органа.
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V ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА

Члан 4.
Понуђач се обавезује да ће уговорену робу Уговорном органу испоручити сукцесивно,

у складу са условима наведеним у тендерској документацији, односно понуди Понуђача из
члана 2. овог Уговора, тј. рок за испоруку робе је: _____________________________________.

Уговорне стране су сагласне да Уговорни орган задржава право да изврши плаћање
само робе испоручене по претходно доставеним наруџбеницама, а која није предмет спора.

Мјесто испоруке: Сједиште Општине Мркоњић Град, Краља Петра I Карађорђевића
бр.1, 70 260, Мркоњић Град, у складу са претходним ставом.

Сви трошкови паковања, транспорта до крајње дестинације, истовара, као и трошкови
замјене робе са уоченим недостацима, падају на терет понуђача.

Члан 5.
У случају кашњења код испоруке робе, Понуђач ће Уговорном органу платити пенале

у износу од 1% вриједности наручене робе за сваки дан закашњења, односно максимално до
10% од вриједности уговора, а Уговорни орган задржава право да раскине уговор и захтјева
накнаду штете од понуђача која је настала по том основу.

Члан 6.
Уколико Уговорни орган, приликом пријема и контроле робе, уз присуство лица које

од стране Понуђача непосредно испоручује робу, утврди да роба није уговореног квалитета
и квантитета, о чему ће се сачинити записник, Понуђач је дужан да исту о свом трошку,
замјени у року од 2 (два) дана, а уколико то не учини у наведеном року примјениће се
уговорена казна у износу од 5% вриједности уговора, с тим да Уговорни орган може
извршити раскид уговора и захтјевати накнаду штете од понуђача која је настала по том
основу.

Члан 7.
Понуђач се обавезује да приликом извршавања својих уговорних обавеза води рачуна

о заштити животне средине, те здрављу и безбједности људи на раду, у складу са важећим
законским прописима из наведених области.

VI ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА

Члан 8.
Уговорни орган се обавезује да ће плаћање уговорене цијене вршити у року и на

начин утврђеним у члану 3. овог Уговора.

Члан 9.
Уколико Уговорни орган не изврши плаћање на начин из претходног члана, Понуђач

има право наплатити и затезну камату, у складу са законом.
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Члан 10.
Уговорни орган се обавезује да Понуђачу достави писано обавјештење о сваком

пропусту у извршењу овог Уговора.
Уколико Понуђач не поступи по захтјеву из претходног става, Уговорни орган може

примјенити одговарајућа средства обезбјеђења уговора (уговорна казна, задржавање
исплате, банкарска гаранција) или уговор раскинути, зависно од озбиљности пропуста и
његовом утицају на могућност извршења Уговора.

IX ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да, у складу са чланом 72. тачка (6) Закона о јавним

набавкма БиХ (Сл. гласник БиХ број: 39/14), Извршилац нема право да запошљава, у сврху
извршења овог Уговора, физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендерске
документације или су била у својству члана или стручног лица које је ангажовала Комисија за
набавке, најмање 6 (шест) мјесеци по закључењу Уговора, односно од почетка реализације
Уговора.

Члан 12.
За све односе и институте који нису наведени у овом Уговору, а појаве се у њиховој

реализацији, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима
Републике Српске.

Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове који настану у току и у вези са

реализацијом овог Уговора рјешавати споразумно, у противном уговарају надлежност
Основног суда у Мркоињћ Граду.

Члан 14.
Овај Уговор се примјењује од дана закључења, а сачињен је у 6 (шест) истовјетних

примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примјерка.

ЗА ПОНУЂАЧА ЗА УГОВОРНИ ОРГАН
Начелник Општине

________________________ ____________________________
Дивна Аничић
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ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информацијa којa је повјерљива

Бројеви
страница с тим

информацијама
у понуди

Разлози за
повјерљивост тих

информација

Временски период
у којем ће те

информације бити
повјерљиве

Потпис и печат понуђача:

............................................


