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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

Поштовани, 

Овим позивом за достављање захтјева за учешће, позивамо Вас да доставите захтјев за учешће 

у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, за набавку услуге одржавања 

софтвера за млијеко и допунског програма за потребе МПШВ РС. 

Овај поступак се проводи на основу члана 21. став (1) тачка ц) Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гл. БиХ“ број: 39/14) - у даљем тексту: Закон. 

Фаза 1 - Претквалификација – Позив за достављање захтјева за учешће: 

Кандидат подноси захтјев за учешће на начин и у форми који налаже Уговорни орган. 

Уговорни орган прегледа захтјев за учешће  који је пристигао од кандидата, у складу са 

одредбама члана 45. 46. и 50. Закона и потврђује да ли је кандидат компетентан, поуздан и 

способан за извршење уговора, узимајући у обзир: а) личну способност, б) способност за 

обављање професионалне дјелатности, ц) техничку и професионалну способност. 

Уговорни орган у фази претквалификације саставља записник и доноси одлуку о резултатима 

претквалификације, те исту са записником доставља кандидату. 

Квалификационе понуде достављене након истека рока који је одредио Уговорни орган, враћају 

се кандидату неотворене. 

Фаза 2 – Позив за достављање почетних понуда и позив на преговарање: 

Уговорни орган шаље позив за достављање почетних понуда понуђачима који су задовољили 

претквалификационе услове Уговорног органа.  Уговорни орган писменим путем позива све 

понуђаче који су доставили почетне понуде, да започну преговоре са Уговорним органом. 

Фаза 3 – Позив за достављање коначних понуда и оцјењивање коначних понуда: 

Након закључивања преговора, Уговорни орган шаље Позив за подношење коначне понуде 

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. Затим Уговорни орган додјељује уговор понуђачу 

који поднесе најбоље оцјењену прихватљиву понуду.  
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1.  ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1. ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ 

Назив уговорног органа: JУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“ Бања Лука 

Адреса: Бранка Радичевића 18, Бања Лука 

Идентификационии број (ЈИБ): 4400809290002 

Телефон: +387 51 229 210 

Факс: +387 51 229 242 

Е-маил: info@virs-vb.com 

Wеб страница: www.virs-vb.com 

 

2. КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

2.1. Лица која су овлашћена да воде комуникацију у име уговорног органа са добављачима:      

Љиљана Барош, dipl.оеc., Тел. 051/229-218, е-mail адреса: ljiljana.baros@virs-vb.com;       

       Небојша Ђурђевић, дипл.ек. Тел. 051/229-218, е-mail адреса: nebojsa.djurdjevic@virs-vb.com.  

 

2.2. Понуђачи се упозоравају да све информације у вези са поступком јавне набавке (увид и   

преузимање тендерске документације, захтјев за појашњење и друге информације) могу да 

добију искључиво од надлежних контакт особа  из тачке 2.1, у противном други начин 

коресподенције уговорни орган не сматра валидним.  

 

2.3. Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) између уговорног 

органа и понуђача треба се водити у писаној форми, на начин да се иста доставља поштом 

или лично на адресу назначену у тендерској документацији. 

 

2.4. Изузетно  од тачке 2.3. тендерске документације, комуникација и размјена информација 

између уговорног органа и понуђача може се вршити путем факса и електронске поште (e-

mail) на број факса (као у тачки 1.1.) и e-mail адресу означену у тендерској документацији, 

тачка 2.1.  

  

 3.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3.1. Редни број набавке у Плану јавних набавки: 30. (услуге)  

3.2. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци. 

3.3. Врста уговора: услуге 

3.4. Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а): 29.000,00 КМ 

3.5. Уговорни орган предвиђа закључење уговора са најповољнијим понуђачем  

 

4.  СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИСКЉУЧЕНИХ ИЗ ПОСТУПКА ЈАВНЕ      

НАБАВКЕ ЗБОГ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

4.1. Нема привредних субјеката који не би могли учествовати у овом поступку јавне набавке у 

складу са чланом 52. Закона.     

5. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕНДЕРСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

5.1. Уговорни орган је поставио тендерску документацију на веб страници Института: 

www.virs-vb.com. Сви заинтересовани понуђачи могу преузети тендерску документацију 

директно са веб странице Института. 

       За преузимање тендерске документације не плаћа се накнада.  

 

mailto:ljiljana.baros@virs-vb.com
mailto:nebojsa.djurdjevic@virs-vb.com
http://www.virs-vb.com/
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6. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

6. 1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

6.1.1 Предмет овог поступка је набавка услуге одржавања софтвера за млијеко и допунског 

програма за потребе МПШВ РС.   

        Набавка се проводи путем преговарачког поступка без обавјештења о набавци, а према 

техничкој спецификацији која је у прилогу тендерске документације (Анекс 1). Ознака 

назива из ЈРЈН:  72267000-4. 

Предмет јавне набавке није подијељен  на лотове. 

 

  6.1.2 Мјесто извршења услуге: ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“, Бранка 

Радичевића 18, 78000 Бања Лука. 

  6.1.3 Рок извршења услуге: Услуге редовног одржавања програма ће се пружати сукцесивно, у 

периоду од годину дана. Интервенције у случају прекида рада програма или појаве неког 

другог проблема, вршиће се у року од 12 (дванаест) сати од тренутка подношења захтјева 

или позива за вршење услуге, а све у складу са потребама уговорног органа. 

 6.1.4  Рок плаћања: 15 дана од дана потписивања уговора. 

 

7.  ФАЗА 1 – ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА 

    Понуђач у овој фази поступка одговара само на захтјеве дате за фазу 1 -Претквалификација. 

Ако испуни квалификационе услове, понуђачу ће бити упућен позив за достављање почетне 

понуде. 

    Мјесто, датум и вријеме подношења захтјева за учешће:  

    Захтјеви за учешће подносе се на адресу: Бранка Радичевића 18, 78000 Бања Лука. Рок за 

подношење захтјева за учешће је 08.06.2021. године до 12:00 часова. Ако захтјев за учешће 

буде достављен након истека наведеног рока, исти ће бити одбачен као неблаговремен и 

враћен неотворен. Уговорни орган неће проводити јавно отварање захтјева за учешће, док ће 

јавно отварање коначних понуда квалификованих кандидата бити проведено у складу са 

одредбама Закона. 

7. 1.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

           ЛИЧНА СПОСОБНОСТ 

7. 1.1. 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 

прописима у Босни и Херцеговини или у 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 није предмет поступка ликвидације, односно у 

поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 

Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 
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в) је испунио обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и здравственог 

осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је 

регистрован; 

 

г) је испунио обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са 

важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

 

Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико је 

понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен током периода од три године 

прије почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на било који начин, посебно, 

значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева уговора који су 

довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете или других сличних посљедица, 

због намјере или немара привредног субјекта, одређене тежине. 

 

7.1.2 У сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити Изјаву овјерену  

код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе случајеви дефинисани 

тачком 7.1.1. од а) до г) тендерске документације. Изјава се  доставља у форми утврђеној 

Анексом 3 тендерске документације. Изјаву потписује овлашћени заступник понуђача 

или лице које он овласти (у том случају се пуномоћ мора приложити уз понуду).  

 

7.1.3 Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедеће документе којима ће 

потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 7.1.2: 

а) Увјерење Суда БиХ и суда према сједишту правног лица односно кандидата/понуђача 

којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен 

за сва кривична дјела из члана 45. став (1) тачка а) Закона (кривично дјело учешћа у 

криминалној организацији, корупцију, превару или прање новца). Понуђачи чије је сједиште 

изван граница БиХ дужни су да доставе увјерење надлежног суда у земљи у којој су 

регистровани; 

 

б)  Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, којим се 

потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка 

ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности; 

 

в) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач 

измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и 

здравствено осигурање;  

 

г) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач   

измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.  

 

Као доказ о испуњавању услова из тачке в) и г) уговорни орган прихвата и споразум 

понуђача са надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одложеном 

плаћању обавеза, уз достављање потврде од стране пореских органа да понуђач у 

предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.  

 

7.1.4. Документи или увјерења наведена у тачки 7.1.3 не смију бити старији од 3 мјесеца 

рачунајући од тренутка достављања понуде, а доставља их изабрани понуђач у року не 

дужем од 3 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача. Докази морају 

бити физички достављени на протокол уговорног органа (до 12 сати), те за уговорни 

орган није релевантно на који су начин послати. Докази који се захтјевају морају бити 

оригинали или овјерене копије. Ако су увјерења о измиреним пореским обавезама издата 

након истека рока за достављање понуда, иста морају садржавати потврду да су пореске 

обавезе биле уредно плаћене у вријеме достављања понуде. За понуђаче који имају сједиште 

изван БиХ не захтјева се посебна надовјера докумената. У случају сумње о постојању 
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околности које су дефинисане тачком 7.1.1 тендерске документације, уговорни орган ће се 

обратити надлежним органима с циљем провјере достављене документације и дате Изјаве из 

тачке 7.1.2. 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. 

 

 

Напомена: 

Понуђач може уз Изјаву одмах доставити и тражене доказе који су наведени у изјави. 

Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде изабран. 

Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије и не могу бити старији 

од три мјесеца, рачунајући од дана предаје понуде. 

 

7. 2.  СПОСОБНОСТ ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

7.2.1 Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају бити 

регистровани за обављање дјелатности која је у вези са предметом јавне набавке. 

 

7.2.2 У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити: 

Рјешење о упису у судски регистар или извод из судског регистра  

          

         Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије. 

 

7. 3. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ 

  Што се тиче техничке и професионалне способности понуђачи морају имати ангажовано  

техничко особље у сврху извршења уговора.  

У сврху доказивања техничке и професионалне способности понуђачи су дужни доставити 

Изјаву о ангажованом техничком особљу или техничким органима. Ангажовано техничко 

особље не мора да буде запослено код понуђача. Изјава је у прилогу тедерске документације 

(Анекс 4). 

7. 4.  ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 

7.4.1 У случају да понуду доставља група понуђача, уговорни орган ће оцјену испуњености 

квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на следећи начин: 

      -     услове који су наведени под тачком 7.1.1 и 7.2.1 мора испуњавати сваки члан групе 

понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора доставити документацију 

којом доказују испуњавање постављених услова, на начин на који су предвиђени да се 

достављају докази; 

-     група понуђача као цјелина мора испунити услове који су наведени у тачки  7.3. тендерске 

документације, што значи да група понуђача може кумулативно испуњавати постављене 

услове и доставити документацију којом доказују испуњавање постављених услова; 

 

7.4.2 Група понуђача која жели учествовату у овом отвореном поступку јавне набавке дужна је 

доставити оргинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу понуђача ради 

учешћа у поступку јавне набавке, у року од 3 дана од дана пријема одлуке о избору 

најповољније понуде. Наведени правни акт мора садржавати: ко су чланови групе понуђача са 

тачним едентификационим елементима; ко има право иступа, представљања и овлаштење за 

потписивање уговора у име групе понуђача као и утврђену солидарну одговорност између 

чланова групе понуђача за обавезе које преузима група понуђача. Уколико понуђач не 

достави дефинисани правни акт са дефинисаном садржином, уговор ће се додијелити 

следећем понуђачу са ранг листе. 
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7.4.3 Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не може 

учествовати и самостално са својом понудом у истом тендеру, нити као члан друге групе 

понуђача, односно поступање супротно захтјеву уговорног орган ће имати за посљедицу 

одбијање свих понуда у којима је тај понуђач учествовао. 

 

7.4.4 Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом поступку  јавне 

набавке.  

 

7. 5. СУКОБ ИНТЕРЕСА 

7. 5.1 У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган 

ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава дати 

садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у 

неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на 

сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити добављача 

и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити 

забиљешку у извјештају о поступку набавке.  

          Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену Изјаву овјерену од стране 

надлежног органа (орган управе или нотар) да није нудио мито нити учествовао у било 

каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Изјава је прилог тендерској 

документацији (Анекс 5). Изјаву потписује овлашћени заступник понуђача или лице 

које он овласти (у том случају се пуномоћ мора приложити уз понуду).  

 

7.5.2   У случају да понуда проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу са 

важећим прописима у БиХ (члан 52. Закона), уговорни орган ће поступити у складу са тим 

прописима, што укључује и образложено одбијање такве понуде. С тим у вези, понуда ће 

бити одбијена ако: 

- руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора уговорног органа 

истовремено обавља управљачке послове у привредном субјекту који доставља понуду, 

или 

- ако је руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора уговорног 

органа истовремено и власник пословног удјела, дионица односно других права на 

основу којих учествује у управљању, односно у капиталу тог привредног субјекта са 

више од 20% или 

- ако је понуђач директно или индиректно учествовао у техничким консултацијама у 

припреми поступка јавне набавке, а не може објективно да докаже да његово учешће у 

техничким консултацијама не ограничава конкуренцију, те да сви понуђачи имају једнак 

третман у поступку, све у складу са одредбама члана 52. став 5), 6) и 7) Закона или 

- постоје друге околности које доводе до сукоба интереса у складу са важећим прописима у 

БиХ. 

 

 7.5.3  У случају да понуда коју уговорни орган прими у току поступка јавне набавке проузрокује 

или може да проузрокује сукоб интереса у складу са важећим прописима о сукобу интереса 

у Босни и Херцеговини, уговорни орган је дужан поступити у складу са прописима у Босни 

и Херцеговини. 

 

7.6. САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 

У  Фази 1 – Претквалификација, кандидат је дужан доставити сљедећа документа: 

 

1. Образац за достављање захтјева за учешће 

2. Изјава о испуњености услова  из члана 45. ЗЈН 

3. Изјава о испуњености услова из члана 50. ЗЈН 
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4. Изјава о испуњености услова из члана 52. став (2) ЗЈН 

5. Оригинал или овјерена копија докумената у сврху доказивања способности 

обављања професионалне дјелатности 

 

Уколико кандидат задовољи фазу претквалификације, о чему ће бити писмено упознат, у 

другој фази ће доставити Анексе које ће Уговорни орган доставити квалификованим 

понуђачима уз позив за достављање почетних понуда. 

 

8. ФАЗА 2 -ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ 

 

Након достављања захтјева за учешће и донесене одлуке о резултатима претквалификације, 

понуђачу ће бити достављен Позив за достављање почетне понуде у складу са условима из 

ове тендерске документације. 

 

Рок за достављање почетне понуде ће бити дефинисан Позивом за достављање почетних 

понуда. Јавно отварање почетних понуда неће се одржати, у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама за ову врсту поступка набавке. 

Позивом за достављање почетних понуда понуђач ће бити позван и на преговоре. Понуђач  

ће у позиву бити информисан о мјесту и времену одржавања преговора. О поступку 

преговора се сачињава записник.   

 

Напомена: Понуђач ће у позиву за достављање почетних понуда бити обавјештен о тачном 

датуму и року за достављање почетних понуда, као и о свим осталим детаљима везаним за 

достављање почетних понуда.  

 

9. САДРЖАЈ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ 

 

Уз Позив за достављање почетне понуде понуђачу ће бити достављени документи који се 

захтијевају за почетну понуду: 

a) Образац за достављање почетне понуде 

b) Образац за цијену почетне понуде 

c) Нацрт уговора 

 

10.  ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧЕ 

 

10.1 ПРИПРЕМА ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ / ПОНУДА 

 

10.1.1 Понуђачи су обавезни да припреме захтјеве за учешће/понуде у складу са условима који су 

утврђени у овој тендерској документацији. Захтјеви/понуде које нису у складу са овом 

тендерском документацијом ће бити одбачене као неприхватљиве.  

Захтјев/понуду потписује овлашћени заступник понуђача или лице које он овласти (у 

том случају се пуномоћ мора приложити уз понуду).  

 

Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног 

органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. 

Штампана литература, брошуре, каталози или слично које доставља понуђач могу бити 

написани на неком другом језику који се најчешће користи у међународној трговини. 

 

10.1.2 Припрема понуда 

 

Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања понуда. Уговорни 

орган не сноси никакве трошкове понуђача у поступку јавне набавке.  

 

10.1.3 Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. 

Исправке у понуди које се односе на понуђену цијену и рок плаћања морају бити 
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израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума 

исправке.  Сви листови  понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући 

накнадно вађење или уметање листова. Под чврстим увезом се подразумијева књижни увез, 

или увез који је осигуран јемствеником. Дијелови 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. Све стране понуде морају бити 

нумерисане на начин да је видљив редни број странице или листа у складу са чланом 8. 

став (6) и (7) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуде. Парафирање 

страница или листова понуде није обавезно  Ако понуда садржи штампану литературу, 

брошуре, каталоге и сл. Који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови 

понуде не морају нумерисати додатно. 

 

10.1.4 Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити израђена на начин 

да чини цјелину, онда се израђује у два или више дијелова. У том случају сваки дио се 

чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, а понуђач 

мора у садржају понуде навести од колико се дијелова понуда састоји. Када понуда садржи 

више дијелова, странице или листови се означавају на начин да сваки слиједећи дио 

започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава претходни 

дио. 

 

10.2. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА 

 

10.2.1 Понуде се достављају само у оригиналу, на којем ће читко писати „ОРИГИНАЛ      

ПОНУДЕ“. 

 

10.2.2 Коверта или пакет са понудом се доставља на адресу уговорног органа из тачке 1.1 

тендерске документације. На коверти понуде мора бити назначено: 

 - назив и адреса уговорног органа, 

 - назив и адреса понуђача, 

 - евиденцијски број набавке, 

 - назив предмета набавке,  

 - назнака „НЕ ОТВАРАЈ“. 

 

10.2.3 Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 

достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна 

понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у 

истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. Писана 

изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о одустајању од 

понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 

 

11. ФАЗА 3 – КОНАЧНЕ ПОНУДЕ 

 

      Понуђач који је учествовао у преговорима са уговорним органом ће бити позван да достави 

коначну понуду. Рок за достављање коначне понуде и јавно отварање одредиће уговорни 

орган у Позиву за доставање коначне понуде након обављених преговора. Понуђач или 

његови овлашћени предстваници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати 

отварању коначних понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања коначних 

понуда ће се доставити понуђачима који су у року доставили понуде, путем Записника о 

отварању коначних понуда. 

 

На јавном отварању коначних понуда, присутним понуђачима ће се саопштити сљедеће 

информације:  

- назив понуђача 

- укупна цијена наведена у понуди 
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- 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. 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.  

 

12. САДРЖАЈ КОНАЧНЕ ПОНУДЕ 

 

Уз Позив за достављање коначне понуде понуђачу ће бити достављени документи који се 

захтијевају за коначну понуду: 

 

a) Образац за достављање коначне понуде 

b) Образац за цијену коначне понуде 

c) Нацрт уговора 

 

12.4. ПОВЈЕРЉИВОСТ 

12.4.1 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. 

Повјерљивим подацима не могу се сматрати (члан 11.ЗЈН): 

•  Укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 

•  Предмет набавке, односно понуђена услуга од којих зависи поређење са техничком 

спецификацијом и оцјена да ли је понуђач понудио услугу у складу са техничком 

спецификацијом; 

•  Потврде, увјерења од којих зависи квалификација везана за личну ситуацију понуђача (члан 

45.-51. Закона); 

 

Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са овом тачком ТД не могу 

прогласити повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда понуђача 

неће бити одбијена. 

Понуђачи ни на који начин не смију неовлаштено присвајати, користити за своје потребе или 

прослиједити трећим лицима податке, рјешења или документацију (информације, планове, 

цртеже, нацрте, моделе, узорке, компјутерске програме и др.) који су им стављени на 

располагање или до којих су дошли на било који начин у поступку јавне набавке. 

Понуђачи морају направити списак (попуњен по шеми која се налази у Анексу 6) 

информација које би се требале сматрати повјерљивим.  

У колико понуђач не достави  образац или достави непопуњен образац  повјерљивих 

информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена 

неприхватљивом. 

 

12.5   ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

12.5.1 Понуде морају важити 60 дана, рачунајући од истека рока за достављање понуда. Све док не 

истекне период важења понуда, уговорни орган има право да тражи од понуђача у писаној 

форми да продуже период важења њихових понуда до одређеног датума. Понуђачи могу 

одбити такав захтјев. Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде и о 

томе у писаној форми обавијести уговорни орган, продужит ће период важења понуде. 

Понуда се не смије мијењати. Ако понуђач не одговори на захтјев уговорног органа у вези са 

продужењем периода важења понуде, сматрат ће се да је понуђач одбио захтјев уговорног 

органа, те се његова понуда неће разматрати у даљем току поступка.  
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13.   КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  

  

13.1 У складу са чланом 64. Закона критериј за додјелу уговора је: 

           

      Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 

 

14. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ 

14.1  Према обавјештењу Агенције за јавне набавке БиХ, Одлука о обавезној примјени 

преференцијалног третмана домаћег ("Службени гласник БиХ" број 34/20) је престала да 

важи 01.06.2021. године. За поступке јавне набавке који се покрећу од 01.06.2021. године не 

примјењује се преференцијални третман домаћег. 

 

15. ИСПРАВКА РАЧУНСКИХ ГРЕШАКА 

15.1  Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке природе, 

уколико се иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће неодложно понуђачу 

упутити обавјештење о свакој исправци и може наставити са поступком, са исправљеном 

грешком, под условом да је понуђач писаним путем прихватио исправку у року који је 

одредио уговорни орган. Ако понуђач не прихвати предложену исправку, понуда се одбацује. 

15.2 Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у слиједећим случајевима:   

    а)  када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима - у том случају   

предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не односи 

аритметичка грешка; 

   б)   ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије  

         множењем јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће имати  

         предност и потребно је исправити коначан износ; 

   ц)  ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем   

        подизноса, подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ. 

  

Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. Ако их понуђач као 

такве не прихвата, његова понуда се одбија. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском 

грешком, односно не може се исправљати. 

16. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИСХОДУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

16.1 Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о 

поништењу поступка у року који је одређен тендерском документацијом као период важења 

понуде, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана истека важења понуде, односно у 

продуженом периоду рока важења понуде, уколико се он продужи на захтјев уговорног 

органа.  

 

16.2  Сви добављачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне 

набавке у року најкасније 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 избору најповољније понуде или 

поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда. 
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17.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

17.1  Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је уговорни 

орган у току поступка јавне набавке извршио повреде Закона и/или подзаконских аката, има  

право да уложи жалбу на поступак у року који је одређен у члану 101. Закона.  

 

18.  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ПОДУГОВАРАЊЕ 

 

18.1  Основни елементи уговора/нацрт уговора су саставни дио тендерске документације који ће 

понуђач добити уз позив за достављање почетне и коначне понуде. Понуђач треба само 

потписати и печатом овјерити приједлог уговора, попуњавање осталих дијелова 

уговора није обавезно. 

 

18.2 Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене  

понуде и Законом о облигационим односима. 

 

 18.3 Уговором ће обавезно бити дефинисано да понуђач којем је додијељен уговор нема право да 

запошљава, у сврху извршења уговор о јавној набавци, физичка и правна лица која су 

учествовала у припреми тендерске документације или су била у својству члана или стручног 

лица које је ангажовала комисија за набавке, и то најмање шест мјесеци по закључењу 

уговора. 

 

18.4 Понуђачима је дозвољено подуговарање. Понуђач са најуспјешнијом понудом не смије, без 

претходне сагласности уговорног органа, са трећом страном склапати подуговор ни о једном 

битном дијелу уговора. Уговорни орган ће бити благовремено обавијештен, прије склапања 

подуговора, о елементима уговора за које се склапа подуговор и о идентитету подуговарача. 

Уговорни орган ће обавијестити понуђача о својој одлуци у року од 15 (петнаест) дана од 

пријема обавјештења о подуговарању и навести објективне разлоге уколико одбија одобрити 

такву одлуку. Уговорни орган може провјерити квалификације подуговарача у складу са 

чланом 44. Закона. Понуђач којем је додијељен уговор дужан је да прије реализације 

подуговора достави уговорном органу подуговор који обавезно садржи следеће елементе 

прописане чланом 73. став (4) Закона, и то: 

        - дио услуга које ће изводити подуговарач, 

        - предмет, количину, вриједност, мјесто и рок вршења услуга, 

        - податке о подуговарачу, и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број трансакционог 

рачуна и назив банке код које се води. 

 

  Горе наведени подаци из подуговора су основ за директно плаћање подуговарачу. Понуђач 

којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора. 

 Подуговарач не може истовремено и учествовати у поступку јавне набавке као понуђач или 

као члан групе понуђача. Уговорни орган ће у том случају одбити захтјев за подуговарање са 

таквим понуђачем. 

 

19. УКОЛИКО СЕ КАО ПОНУЂАЧ ЈАВИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

У случају да понуду доставља физичко лице 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 пензијско-инвалидско 

осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико има запослених у 

радном односу); 
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c) Потврда надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе као фиизичко лице 

регистровано за самосталну дјелатност. 

Поред доказа о личној способности, дужан је доставити све доказе у погледу техничке и 

професионалне способности, који се траже у тендерској документацији. 

20. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

У случају да је за припрему понуде неопходно обићи мјесто или локацију гдје ће се 

извршити услуга која је предмет набавке, на писмени захтјев заинтересованог понуђача 

Уговорни орган ће одредити тачан датум и вријеме за обилазак објекта. 

Понуђачи који нису обишли мјесто или локацију на којој ће извршити услуга која је предмет 

набавке, такође могу доставити понуде у року предвиђеном тендерском документацијом.  

21. АНЕКСИ:  

ФАЗА 1 - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА  

Анекс 1 - Техничка спецификација 

Анекс 2 - Образац за достављање захтјева за учешће 

Анекс 3 - Изјава о испуњњености услова из члана 45. ЗЈН 

Анекс 4 - Изјава о испуњености услова из члана 50. ЗЈН 

Анекс 5 - Изјава о испуњености услова из члана 52. став (2) ЗЈН 

Анекс 6 - Образац за достављање повјерљивих информација 

ФАЗА 2 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ 

Анекс 7 - Образац за достављање почетне понуде 

Анекс 8 - Образац за цијену почетне понуде 

Анекс 9 - Нацрт уговора 

 

Напомена: ове документе понуђач ће добити уз позив за достављање почетне понуде  

 

ФАЗА 3 – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КОНАЧНЕ ПОНУДЕ 

Анекс 10 - Образац за достављање коначне понуде 

Анекс 11 - Образац за цијену коначне понуде 

Анекс 12 - Нацрт уговора 

 

Напомена: ове документе понуђач ће добити уз позив за достављање коначне понуде 
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Анекс 1 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

Одржавање софтвера за млијеко у Институту 

• Редовно праћење исправности функционисања инсталисаних модула и сервиса 

• Редовно праћење исправности функционисања физичког и виртуелног сервера, као и 

инсталисаног системског софтвера неопходног за функционисање софверске 

апликације 

• Интервенције на инсталисаном софтверу, по захтјеву овлашћених лица наручиоца 

• Редовна контрола и валидација система заштите података 

• Подршка корисницима софтвера 

 

Одржавање софтвера МСофт (за организаторе откупа и Агенцију за аграрна 

плаћања) 

• Редовно праћење исправности функционисања инсталисаних модула и сервиса 

• Праћење и контрола миграције података из Софтвера за млијеко у МСофт 

• Миграција података из Регистра пољопривредних података, по захтјеву Агенције 

• Интервенције на инсталисаном софтверу, по захтјеву овлашћених лица наручиоца 

• Редовна контрола и валидација система заштите података 

• Подршка корисницима софтвера (организаторима откупа и службеницима Агенције за 

аграрна плаћања). 
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  Анекс 2 

                                                                                                                                  

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА  

                                     

Број набавке: 21/603-50-451-3 

Датум: _____________________ 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

 

Назив уговорног органа 

ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“ 

Бања Лука 

 

Адреса 

Бранка Радичевића 18 

 

Сједиште 

78000 Бања Лука 

 

ПОНУЂАЧ (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потрбно је навести назив 

члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлашћеног представника 

групе): 

Назив и сједиште понуђача 

(овлашћени представник групе 

понуђача) 

 

Назив и сједиште члана групе 

понуђача 

(уколико се ради о групи понуђача) 

 

 

Адреса 

 

 

 

ИДБ/ЈИБ 

 

 

Број жиро рачуна 

 

 

Да ли је понуђач у систему ПДВ 

 

 

Адреса за доставу поште 

 

 

E – mail 

 

 

Контакт особа 

 

 

Број телефона 

 

 

Број факса 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

У преговарачком поступку јавне набавке без објаве обавјештења, достављамо вам захтјев за 

учешће и изјављујемо следеће: 

1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај тендерске документације број 

21/603-50-451-3. Овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих 

резерви или ограничења и подносимо захтјев за учешће. 

2. Нудимо услугe одржавања софтвера за млијеко и допунског програма за потребе 

МПШВ РС, у складу са условима тендерске документације, критеријима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења, како је ближе описано у техничкој 

спецификацији (Анекс 1). 

3. Испуњавамо све квалификационе услове који су захтијевани у фази претквалификације 

и не налазимо се ни у једној ситуацији наведеној у тендерској документацији због које 

бисмо били искључени из учешћа. Као доказ томе, у прилогу се налазе документа 

којима потврђујемо да су квалификацијски услови испуњени. 

ПОДУГОВАРАЊЕ  

1. Имамо намјеру подуговарања приликом извршења уговора 

 

Назив и сједиште подуговарача (није обавезан податак):________________________ 

и/или 

Дио уговора који се намјерава подуговарати (обавезан податак-навести описно или у 

процентима):_________________________________________________________ 

 

2. Немамо намјеру подуговарања 

 (заокружити тачку 1. или 2. а ако се изјави намјера подуговарања попунити најмање 

обавезне податке) 

Уз захтјев за учешће достављамо сљедећа документа (Попис достављених докумената и 

Анекса): 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

М.П. 

    ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА   

                                                                       

                                                                                                       _____________________________ 

                                                                                                                    (име и презиме) 

 

                                                                                                       _____________________________ 

                                                                                                               (потпис)   
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Анекс 3 

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

набавкама БиХ („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: _______________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: 

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

кривичном одговорношћу  

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 Кандидат/понуђач _____________________у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није:  

а) Правоснажном  судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела 

организованог криминала, корупције, пријеваре или прања новца у складу са важећим 

прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован,  

б) Под стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак предметом поступка 

ликвидације, 

ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је 

регистрован,  

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са 

важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован. 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/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 сходно члану 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 лична способност из чланка 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 БиХ у случају сумње у 

тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених 

информација код надлежних органа. 

 

 Изјаву дао: _______________________________________(Име и презиме) 

 Мјесто и датум давања изјаве:_____________________________ 

 Потпис и печат надлежног органа: ___________________________            М.П. 
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Анекс 4 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 50. ЗАКОНА 

 

Ја, нижепотписани __________________________, 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)__________________, 

ЈИБ број__________________ чије сједиште се налази у __________________ на 

адреси___________________, као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 

________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке) , а 

којег проводи уговорни орган ________________________________________, у складу са 

чланом 50. тачка ц) Закона, под пуном материјалном и казненом одговорношћу дајем 

сљедећу изјаву:  

 

Понуђач којег представљам испуњава све услове у погледу ангажованог техничког 

особља, а у сврху извршења услуга које су предмет набавке, односно извршења уговора. 

 

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 утврђено Кривичним законима у БиХ, те да давање 

нетачних података у документима којима се доказује техничка и професионална способност из 

члана од 48. до 51. 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. 

 

 

 

Изјаву дао: ______________________  

Мјесто и датум давања изјаве: ______________________  

Потпис и печат понуђача/кандидата: ______________________         М.П. 
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Анекс 5 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

Ја, нижепотписани____________________________(Име и презиме), са личном картом 

број:____________________издатом од___________________, у својству представника 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности___________________________(Навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД 

број:___________________, чије сједиште се налази у ____________________(Град/општина), 

на адреси____________________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку 

јавне набавке_____________________________(Навести тачан назив и врсту поступка јавне 

набавке), а којег проводи уговорни орган____________________________________________ 

(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако 

је објављено обавјештење) број:_______________________ у „Службеном гласнику БиХ“ 

број:_____________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

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 органну, 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 ко 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 овлашћења, 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. 

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 кривично дјело давање 

мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у 

кривичним законима Босне и Херцеговине. 

 

Изјаву дао:__________________________________(Име и презиме) 

Мјесто и датум давања изјаве:______________________________ 

Потпис и печат надлежног органа: _____________________                        М.П. 
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Анекс 6 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

 

Информација која је 

повјељива 

Бројеви страница са 

тим информацијама у 

понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација 

Временски период у 

којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 

    

    

    

    

 

 

Потпис и печат понуђача 

_______________________ 

 

Напомена: 

Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11. Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


