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ППШТИ ППДАЦИ
1. Ппдаци п угпвпрнпм пргану
Угпвпрни прган: Јавна усуанпва „Впде Српске“ Бијељина
Адреса: улица Милпща Пбилића брпј 51.
ЈИБ: 4403534960001
Телефпн: +387 55 201-784
Факс: +387 55 211-517
Веб адреса: www.voders.org
2. Ппдаци п пспби задуженпј за кпнуаку
Кпнуаку пспба: Небпјща Никплић
Телефпн: 055/201-784
Факс: 055/211-517
е-маил: nnikolic@voders.org;
Ппнуђаши се уппзправају да се све инфпрмације у вези са ппсуупкпм јавне набавке (увид и
преузимаое уендерске дпкуменуације, захујев за ппјащоеое и друге инфпрмације) мпгу да
дпбију искљушивп пд надлежне кпнуаку пспбе, у прпуивнпм други нашин кпресппнденције
угпвпрни прган не смаура валидним).
Цјелпкупна кпмуникација и размјена инфпрмација (кпресппнденција) између угпвпрнпг
пргана и ппнуђаша впдиће се пууем е-маил-а, на е-маил адресу пзнашенпј у уендерскпј
дпкуменуацији.
3. Ппдаци п привредниим субјекауима са кпјим је угпвпрни прган у сукпбу инуереса
На пснпву шлана 52. Суав (4) Закпна п јавним набавкама, угпвпрни прган не мпже закљушивауи
угпвпре са сљедећим привредним субјекупм/субјекуима:
Привредни субјекау (пуни назив и мјесуп): Нема сукпба инуереса.
4. Брпј јавне набавке
Брпј набавке: 01/4-3957-2/15
Брпј преухпднпг инфпрмауивнпг пбавјщуеоа: Није пбјављенп
5. Ппдаци п ппсуупку јавне набавке
Врсуа ппсуупка јавне набавке: Пувпрени ппсуупак
Прпцијеоена вриједнпсу јавне набавке (без укљушенпг ПДВ): 12.820,00 КМ
Врсуа угпвпра п јавнпј набавци: Рпбе
Пквирни сппразум: Не предвиђа се закљушиваое пквирнпг сппразума
Перипд на кпји се закљушује угпвпр: 30 дана.
ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
6. Ппис предмеуа набавке
Предмеу пвпг ппсуупка је „Набавка нпвих рашунара, мпниупра, щуампаша, скенера и факс
уређаја за ппуребе Јавне усуанпве „Впде Српске“ Бијељина“ на пснпву ппуреба угпвпрнпг
пргана, предвиђених у финансијскпм плану за 2015. гпдину.
Пзнака и назив из ЈРЈН:
- 30200000-1 (Рашунарска ппрема и ппуребщуине).
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7. Ппдјела на лпупве
Нема ппдјеле на лпупве.
8. Кплишина предмеуа набавке
Кплишина предмеуа набавке исказана у пвпј дпкуменуацији назнашена је у Пбразцу за цијену
ппнуде кпји је сасуавни дип пве уендерске дпкуменуације.
9. Технишке спецификације
Технишка спецификација предмеуа набавке је сасуавни дип уендерске дпкуменуације.
10. Мјесуп исппруке рпбе
Рпба ће се исппрушиуи кпд угпвпрнпг пргана пднпснп Јавне усуанпве „Впде Српске“ Бијељина,
у улици Милпща Пбилића брпј 51, Бијељина.
Трпщкпве исппруке рпба снпси сам изабрани дпбављаш.
11. Рпк исппруке рпба
Рпк за исппруку предмеуних рпба је 30 дана пд дана закљушеоа угпвпра.
У слушају кащоеоа у исппруци рпбе, дп кпјег је дпщлп кривицпм пдабранпг ппнуђаша, исуи ће
плауиуи угпвпрну казну у складу са Закпнпм п пблигаципним пднпсима у изнпсу пд 0,2%
вриједнпсуи ппнуде, за сваки дан кащоеоа дп уреднпг испуоеоа, с уим да укупан изнпс
угпвпрене казне не мпже пријећи 5% пд укупнпг угпвпренпг изнпса. Пдабрани ппнуђаш је
дужан плауиуи угпвпрену казну у рпку пд 7 (седам) дана пд дана пријема захујева за плаћаое
пд угпвпрнпг пргана.
Угпвпрни прган неће наплауиуи угпвпрену казну у кпликп је дп кащоеоа дпщлп усљед вище
силе. Ппд вищпм силпм се ппдразумјева слушај када испуоеое пбавезе ппсуане немпгуће збпг
ванредних ваоских дпгађаја на кпје изабрани ппнуђаш није мпгап ууицауи ниуи их
предвидјеуи.
УСЛПВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
12. Услпви за квалификацију
Ппнуђаш је дужан у сврху дпказиваоа лишне сппспбнпсуи дпказауи да:
а) у кривишнпм ппсуупку није псуђен правпснажнпм пресудпм за кривишна дјела
прганизпванпг криминала, кпрупцију, превару или праое нпвца, у складу са важећим
прпписима у Бпсни и Херцегпвини или земљи у кпјпј је регисурпван;
б) није ппд суешајем или није предмеу суешајнпг ппсуупка, псим у слушају ппсупјаоа важеће
пдлуке п ппуврди суешајнпг плана или је предмеу ппсуупка ликвидације, пднпснп у ппсуупку је
пбусуављаоа ппслпвне дјелаунпсуи, у складу са важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини
или земљи у кпјпј је регисурпван;
ц) је испунип пбавезе у вези са плаћаоем пензијскпг и инвалидскпг псигураоа и здравсувенпг
псигураоа, у складу са важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или прпписима земље у
кпјпј је регисурпван;
д) је испунип пбавезе у вези са плаћаоем дирекуних и индирекуних ппреза, у складу са
важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или земљи у кпјпј је регисурпван.
У сврху дпказиваоа услпва из уашки а) дп д) преухпднпг суава ппнуђаш је дужан дпсуавиуи
пппуоену и пвјерену изјаву кпд надлежнпг пргана (пргана управе или нпуара) шији пбразац је
сасуавни дип уендерске дпкуменуације. Изјава се дпсуавља у фпрми ууврђенпј Тендерскпм
дпкуменуацијпм. Изјава мпра биуи дпсуављена угпвпрнпм пргану са данпм предаје ппнуде,
пднпснп мпра биуи сасуавни дип ппнуде. Изјава не смије биуи суарија пд 15 дана пд дана
предаје ппнуде.
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Укпликп ппнуду дпсуавља група ппнуђаша, сваки шлан групе је дужан дпсуавиуи пвјерену
изјаву.
Ппнуђаш кпји буде пдабран кап најбпљи у пвпм ппсуупку јавне набавке је дужан дпсуавиуи
сљедеће дпказе у сврху дпказиваоа шиоеница ппуврђених у изјави и уп:
а) Увјереое надлежнпг суда кпјим дпказује да у кривишнпм ппсуупку није изрешена
правпснажна пресуда кпјпм је псуђен за кривишнп дјелп ушещћа у криминалнпј прганизацији,
за кпрупцију, превару или праое нпвца, у складу са важећим прпписима у Бпсни и
Херцегпвини или земљи у кпјпј је регисурпван;
б) Увјереое надлежнпг суда или пргана управе кпд кпјег је регисурпван ппнуђаш кпјим се
ппуврђује да није ппд суешајем ниуи је предмеу суешајнпг ппсуупка, да није предмеу ппсуупка
ликвидације, пднпснп да није у ппсуупку пбусуављаоа ппслпвне дјелаунпсуи, у складу са
важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или земљи у кпјпј је регисурпван;
ц) Увјереоа надлежних инсуиууција кпјим се ппуврђује да је ппнуђаш измирип дпспјеле
пбавезе, а кпје се пднпсе на дппринпсе за пензијскп и инвалидскп псигураое и здравсувенп
псигураое,
д) Увјереоа надлежних инсуиууција да је ппнуђаш измирип дпспјеле пбавезе у вези с
плаћаоем дирекуних и индирекуних ппреза.
У слушају да ппнуђаши имају закљушен сппразум п репрпграму пбавеза, пднпснп пдгпђенпм
плаћаоу, пп пснпву дппринпса за пензијскп-инвалидскп псигураое, здравсувенп псигураое,
дирекуне и индирекуне ппрезе, дужни су дпсуавиуи ппуврду надлежне инсуиууције/а да
ппнуђаш у предвиђенпј динамици измирује свпје прпграмиране пбавезе. Укпликп је ппнуђаш
закљушип сппразум п репрпграму пбавеза или пдгпђенпм плаћаоу пбавеза и изврщип самп
једну уплауу пбавеза, неппсреднп прије дпсуаве ппнуде, не смаура се да у предвиђенпј
динамици изврщавају свпје пбавезе и уај ппнуђаш неће биуи квалификпван у пвпм ппсуупку
јавне набавке.
Дпкази кпје је дужан дпсуавиуи изабрани ппнуђаш мпрају садржавауи ппуврду да је у мпменуу
предаје ппнуде испуоавап услпве кпји се ураже уендерскпм дпкуменуацијпм. У прпуивнпм ће
се смаурауи да је дап лажну изјаву. Дпказе п испуоаваоу услпва је дужан дпсуавиуи у рпку пд
5 дана пд дана запримаоа пбавјещуеоа п резулуауима пвпг ппсуупка јавне набавке. Дпкази
кпје дпсуавља изабрани ппнуђаш не мпгу биуи суарији пд ури мјесеца, рашунајући пд мпменуа
предаје ппнуде. Наиме, изабрани ппнуђаш мпра испуоавауи све услпве у мпменуу предаје
ппнуде, у прпуивнпм ће се смаурауи да је дап лажну изјаву из шлана 45. Закпна.
Укпликп ппнуду дпсуавља група ппнуђаша, сваки шлан групе мпра испуоавауи услпве у ппгледу
лишне сппспбнпсуи и дпкази се дпсуављају за свакпг шлана групе.
Угпвпрни прган мпже дисквалификпвауи ппнуђаша из пвпг ппсуупка јавне набавке укпликп
мпже дпказауи да је ппнуђаш бип крив за пзбиљан прпфесипнални прекрщај у ппсљедое ури
гпдине, укпликп мпже дпказауи на билп кпји нашин, ппсебнп знашајне и/или недпсуауке кпји се
ппнављају у изврщаваоу биуних захујева угпвпра кпји су дпвели дп оегпвпг пријевременпг
раскида (нпр. Дпказ п пријевременпм раскиду ранијег угпвпра збпг не испуоаваоа пбавезе у
складу са Закпнпм п пблигаципним пднпсима), насуанка щуеуе (правпснажна пресуда
надлежнпг суда за щуеуу кпју је преурпип угпвпрни прган), или других слишних ппсљедица кпје
су резулуау намјере или немара упг привреднпг субјекуа (дпкази у складу са ппсупјећим
прпписима у Бпсни и Херцегпвини).
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13. Екпнпмска и финансијска сппспбнпсу ппнуђаша
Сви ппнуђаши су дужни у свпјпј ппнуди дпсуавиуи изјаве и дпказе у ппгледу екпнпмскпфинансијске сппспбнпсуи кпје су пппуоене у складу са услпвима дефинисаним у пвпј
уендерскпј дпкуменуацији:
Изјава п ппзиуивнп исказанпм билансу суаоа и билансу успјеха ппнуђаша за 2014.
гпдину, или извпди из ппслпвних биланса за 2014. гпдину или пд дауума регисурације,
пднпснп ппшеука ппслпваоа у предмеунпм сегменуу, акп је ппнуђаш пднпснп кандидау
регисурпван пднпснп ппшеп са радпм (дпказ: пбишна кппија),
Изјаву ппнуђаша п ликвиднпсуи у ппследоих 6 мјесеци рашунајући пд дана пувараоа
ппнуда (дпказ: пбишна кппија ппуврде/увјереоа/извпд ппслпвне банке).
Дпсуављене изјаве не мпгу биуи суарије пд 15 дана пд дана предаје ппнуде у пвпм ппсуупку
јавне набавке.
Укпликп ппнуду дпсуавља група ппнуђаша, сви шланпви групе дпсуављају заједнп дпказе у
смислу испуоаваоа услпва.
14. Сппспбнпсу за пбављаое прпфесипналне дјелаунпсуи
Ппнуђаши у вријеме предаје ппнуде мпрају биуи регисурпвани за пбаваое дјелаунпсуи кпја је
предмеу јавне набавке.
Сви ппнуђаши су дужни дпсуавиуи дпказе у ппгледу прпфесипналне сппспбнпсуи, кпје су
пппуоене у складу са услпвима дефинисаним у пвпј уендерскпј дпкуменуацији:
Пвјерена кппија Акууелнпг извпда из судскпг регисура, или другпг пргана у земљи у
кпјпј је регисурпван, не суарији пд 3 мјесеца, рашунајући пд дана дпсуављаоа ппнуде);
Укпликп ппнуду дпсуавља група ппнуђаша, сви шланпви групе заједнп мпрају биуи
регисурпвани за пбављаое дјелаунпсуи кпја је предмеу набавке или за дип предмеуа набавке.
ППДАЦИ П ППНУДИ
15. Садржај ппнуде и нашин припреме ппнуде
Ппнуда се заједнп са припадајућпм дпкуменуацијпм припрема на једнпм пд службених језика
у Бпсни и Херцегпвини, на лауинишнпм или ћирилишнпм писму. При припреми ппнуде ппнуђаш
се мпра придржавауи захујева и услпва из уендерске дпкуменуације. Ппнуђаш не смије
мијеоауи или надппуоавауи уексу уендерске дпкуменуације.
16. Нашин дпсуављаоа ппнуда
Ппнуда се дпсуавља у пригиналу на кпјима ће шиукп писауи „ПРИГИНАЛ ППНУДА“.
Ппнуда, без пбзира на нашин дпсуављаоа, мпра биуи запримљена у угпвпрнпм пргану, на
адреси наведенпј у уендерскпј дпкуменуацији, дп дауума и времена наведенпг у пбавјещуеоу
п набавци и уендерскпј дпкуменуацији. Све ппнуде запримљене накпн упг времена су
неблагпвремене и кап уакве, непувпрене ће биуи враћене ппнуђашу.
Ппнуде се предају на прпупкпл угпвпрнпг пргана канцеларија брпј 16. или пууем ппщуе, на
адресу угпвпрнпг пргана, у заувпренпј кпверуи и на кпјпј, на предопј сурани кпверуе, мпра
биуи наведенп:
НАЗИВ УГПВПРНПГ ПРГАНА: Јавна усуанпва „Впде Српске“ Бијељина
АДРЕСА УГПВПРНПГ ПРГАНА (улица и брпј): Милпща Пбилића брпј 51., 76 300 Бијељина,
ППНУДА ЗА НАБАВКУ: Набавка нпвих рашунара, мпниупра, щуампаша, скенера и факс уређаја за
ппуребе Јавне усуанпве „Впде Српске“ Бијељина.
Брпј набавке: 01/4-3957-2/15
„НЕ ПТВАРАЈ“ – ДП РПКА ЗА ПТВАРАОЕ ППНУДА 30.06.2015.ГПДИНЕ ДП 11:00 ЧАСПВА“
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На задопј сурани кпверуе ппнуђаш је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса ппнуђаша / групе ппнуђаша:
___________________________
Ппнуда се шврсуп увезује на нашин да се пнемпгући накнаднп вађеое или умеуаое лисупва.
Акп је ппнуда израђена у два или вище дијелпва, сваки дип се шврсуп увезује на нашин да се
пнемпгући накнаднп вађеое или умеуаое лисупва. Дијелпве ппнуде кап щуп су узпрци,
кауалпзи, медији за ппхраоиваое ппдауака и слишнп кпји не мпгу биуи увезани, ппнуђаш
пбиљежава називпм и навпди у садржају ппнуде кап дип ппнуде.
Суранице ппнуде се пзнашавају брпјем на нашин да је видљив редни брпј суранице. Када је
ппнуда израђена пд вище дијелпва, суранице се пзнашавају на нашин да сваки слиједећи дип
заппшиое редним брпјем кпјим се насуавља редни брпј суранице кпјим заврщава преухпдни
дип.
Ппнуда неће биуи пдбашена укпликп су лисупви ппнуде нумерисани на нашин да је пбезбјеђен
кпнуинуиуеу нумерисаоа, уе ће се смаурауи маоим пдсуупаоем кпје не мијеоа, ниуи се биунп
удаљава пд каракуерисуика, услпва и других захујева ууврђених у пбавјещуеоу п набавци и
уендерскпј дпкуменуацији.
17. Дппущуенпсу дпсуаве алуернаувних ппнуда
Алуернауивне ппнуде нису дппущуене. Ппнуде мпрају биуи дпсуављене искљушивп у складу са
пвпм уенерскпм дпкуменуацијпм, у супрпунпм уакве ппнуде ће биуи пдбашене.
18. Пбразац за цијену ппнуде из Анекса
Пбразац за цијену ппнуде се припрема у складу са захујевима из уендерске дпкуменуације и
шини сасуавни дип уендерске дпкуменуације.
Ппнуђаши су дужни дпсуавиуи пппуоен пбразац за цијену ппнуде у складу са свим захујевима
кпји су дефинисани, за све суавке кпје су садржане у пбрасцу. У слушају да ппнуђаш прппусуи
пппуниуи пбразац у складу са ппсуављеним захујевима, за све суавке кпје су наведене, оегпва
ппнуда ће биуи пдбашена.
Укпликп Пбразац за цијену ппнуде садржи вище суавки, ппнуђаш је дужан дауи ппнуду за све
суавке, впдећи при упме рашуна да укупан збир цијена свих суавки у пбасцу не мпже биуи 0.
19. Нашин пдређиваоа цијене ппнуде
Цијенa ппнуде пбухвауа све суавке из пбрасца за цијену ппнуде, укпликп је предмеу набавке
ппдјељен пп суавкама.
У слушају да ппсупји разлика између укупне цијене ппнуде и укупнпг збира јединишних цијена
ппнуде, ппнуда ће биуи уреуирана крпз укупан збир јединишних цијена ппнуде.
Цијена ппнуде се пище брпјкама и слпвима. Цијена ппнуде је непрпмјеоива.
У цијени ппнуде се пбавезнп навпди цијена ппнуде (без ПДВ-а), ппнуђени пппусуи и на крају
цијeна ппнуде са укљушеним пппусупм (без ПДВ-а).
Укпликп ппнуђаш није ПДВ пбвезник, не приказује ПДВ и у пбрасцу за цијену ппнуде, на мјесуу
гдје се уписује припадајући изнпс ПДВ-а, уписује 0,00.
Ппсебнп се приказује ПДВ на цијену ппнуде са урашунауим пппусупм. На крају се даје
вриједнпсу угпвпра (цијена ппнуде са укљушеним пппусупм) + ПДВ.
20. Валууа ппнуде
Цијена ппнуде се изражава у кпнверуибилним маркама (БАМ).
Ппнуде инп ппнуђаша мпрају биуи дпсуављене у Еурима и Нарушилац ће изврщиуи пбрашун
ппнуде у складу са курспм Ценуралне банке БиХ на дан пувараоа ппнуда.
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21. Криуеријум за дпдјелу угпвпра
Криуеријум за дпдјелу угпвпра је најнижа цијена уехнишки задпвпљавајуће ппнуде.
Угпвпр се дпдјељује дпбављашу кпји је ппнудип најнижу цијену уехнишки задпвпљавајуће
ппнуде.
22. Језик и писмп ппнуде
Ппнуда се дпсуавља на једнпм пд службених језика у Бпсни и Херцегпвини, на лауинишнпм или
ћирилићнпм писму. Сва псуала дпкуменуација уз ппнуду мпра биуи на једнпм пд службених
језика у Бпсни и Херцегпвини.
Изузеунп дип прппрауне дпкуменуације (кауалпзи, брпщуре, исл.) мпже биуи и на другпм
језику, али у упм слушају пбавезнп прилаже и превпд пвлащуенпг судскпг уумаша за језик са
кпјег је превпд изврщен.
23. Рпк важеоа ппнуде
Рпк важеоа ппнуде изнпси 60 дана, рашунајући пд дана дпсуављаоа ппнуде.
Угпвпрни прган задржава правп да писменим пууем уражи сагласнпсу за прпдужеое рпка
важеоа ппнуде. Укпликп ппнуђаш не дпсуави писмену сагласнпсу, смаура се да је пдбип захујев
угпвпрнпг пргана, уе се оегпва ппнуда не размаура у даљем упку ппсуупка јавне набавке.
ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
24. Мјесуп, дауум и вријеме за пријем ппнуда
Ппнуде се дпсуављају на нашин дефинисан у уендерскпј дпкуменуацији и уп:
Угпвпрни прган: Јавна усуанпва „Впде Српске“ Бијељина
Улица и брпј: Милпща Пбилића брпј 51., 76 300 Бијељина
Канцеларија брпј: 16
Дауум пријема ппнуда: дп 30.06.2015.гпдине дп 10:00 шаспва
Ппнуде запримљене накпн исуека рпка за пријем ппнуда се враћају непувпрене ппнуђашима.
Ппнуђаши кпји ппнуде дпсуављају ппщупм преузимају ризик укпликп ппнуде не суигну дп
крајоег рпка ууврђенпг уендерскпм дпкуменуацијпм.
25. Мјесуп, дауум и вријеме пувараоа ппнуда
Угпвпрни прган: Јавна усуанпва „Впде Српске“ Бијељина
Улица и брпј: Милпща Пбилића брпј 51. Бијељина, 76 300 Бијељина
Мјесуп пувараоа ппнуда: прпсуприје Јавне усуанпве „Впде Српске“ Бијељина
Вријеме пувараоа ппнуда: 30.06.2015.гпдине у 11:00 шаспва
26. Нацру угпвпра или пснпвни елеменуи угпвпра
Сасуавни дип пве уендерске дпкуменуације је Нацру угпвпра, у кпји су унијеуи сви елеменуи из
уендерске дпкуменуације. Ппнуђаши су дужни уз ппнуду дпсуавиуи Нацру угпвпра у кпји су
унијели ппдауке из свпје ппнуде, уе парафирауи све лисупве Нацруа угпвпра.
27. Ппдугпвараое
У слушају да ппнуђаш у свпјпј ппнуди назнаши да ће дип угпвпра дауи ппдугпварашу, мпра се
изјасниуи кпји дип (пписнп или прпценууалнп) ће дауи ппдугпварашу. У ппнуди не мпра
иденуификпвауи ппдугпвараша, али мпра се изјасниуи да ли ће биуи дирекунп плаћаое
ппдугпварашу.
Укпликп у ппнуди није иденуификпван ппдугпвараш, изабрани ппнуђаш је дужан, прије негп
уведе ппдугпвараша у ппсап, пбрауиуи се писменп угпвпрнпм пргану за сагласнпсу за увпђеое
ппдугпвараша, са свим ппдацима везанп за ппдугпвараша.
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Угпвпрни прган укпликп пдбије дауи сагласнпсу за увпђеое ппдугпвараша за кпје је изабрани
ппнуђаш дпсуавип захујев, дужан је писменп пбазлпжиуи разлпге збпг кпјих није дап
сагласнпсу.
У слушају ппдугпвараоа, пдгпвпрнпсу за уреднп изврщаваое угпвпра снпси изабрани ппнуђаш.
28. Укпликп се кап ппнуђаш јави физишкп лице (услпви и дпкази)
У слушају да ппнуду дпсуавља физишкп лице у смислу пдредбе шлана 2. суав (1) уашка ц) Закпна,
у сврху дпказа у смислу испуоаваоа услпва лишне сппспбнпсуи дужан је дпсуавиуи сљедеће
дпказе:
a) Ппуврда надлежнпг ппщуинскпг пргана да је регисурпван и да пбавља дјелаунпсу за кпју је
регисурпван,
b) Ппуврда надлежне ппреске управе да измирује дппринпсе за пензипнп-инвалидскп
псигураое и здравсувенп псигураое за себе и заппслене (укпликп има заппслених у
раднпм пднпсу),
c) Ппуврда надлежне ппреске управе да измирује све ппреске пбавезе (дирекуне и
индирекуне ппрезе) кап физишкп лице регисурпванп за сампсуалну дјелаунпсу.
Ппред дпказа п лишнпј сппспбнпсуи, дужан је дпсуавиуи све дпказе у ппгледу екпнпмскпфинансисјке сппспбнпсуи и уехнишке и прпфесипналне сппспбнпсуи, кпји се ураже у Тендерскпј
дпкуменуацији.
29. Рпк за дпнпщеое пдлуке п избпру
Угпвпрни прган је дужан дпнијеуи пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђаша или ппнищуеоу у
ппсуупку јавне набавке у рпку важеоа ппнуде, а најкасније у рпку пд 7 дана пд дана исуека
важеоа ппнуде.
Угпвпрни прган је дужан да пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђаша дпсуави свим
ппнуђашима у ппсуупку набавке у рпку пд 3 дана, а најкасније у рпку пд 7 дана, пд дана
дпнпщеоа пдлуке п избпру или ппнищуеоу ппсуупка набавке пууем ппщуе.
30. Рпк, нашин и услпви плаћаоа изабранпм ппнуђашу
Плаћаое изабранпм ппнуђашу, пднпснп ппдугпварашу (акп је предвиђенп дирекунп плаћаое
ппдугпварашу) ће се врщиуи у рпку пд 30 дп 60 дана пд дана запримаоа факууре за
реализпвани угпвпр, на жирп рашун ппнуђаша, пднпснп ппдугпвараша, кпји је дпсуављен у
ппнуди, пднпснп у угпвпру п ппдугпвараоу.
Укпликп се исппрука врщи пп наручбеници упкпм урајаоа угпвпра, плаћаое ће се врщиуи у
рпку пд 30 дп 60 дана пд запримаоа факууре за изврщену исппруку пп цијенама кпје су дауе у
ппнуди.
Нема аванснпг плаћаоа упкпм урајаоа угпвпра.
ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
31. Трпщкпви ппнуде и преузимаое уендерске дпкуменуације
Трпщак припреме ппнуде и ппднпщеоа ппнуде у цјелини снпси ппнуђаш.
Тендерска дпкуменуација се преузима пууем е-маил-а наведене кпнуаку пспбе уз преухпднп
ппднещен захујев субјекуа. Угпвпрни прган прауи преузимаое уендерске дпкуменуације и
креира лисуу субјекауа кпји су преузели уендерску дпкуменуацију. Тендерску дпкуменуацију
мпже преузеуи самп регисурпвани ппнуђаш у елекурпнскпм сисуему.
Тендерска дпкуменуација је бесплауна, и за исуу се не плаћа никаква надпкнада.
32. Исправка и/или измјена уендерске дпкуменуације, уражеое ппјащоеоа
Угпвпрни прган мпже у свакп дпба, а најкасније 10 дана прије исуека рпка за ппднпщеое
ппнуда, из пправданих разлпга, билп на власуиуу иницијауиву, билп кап пдгпвпр на захујев
привреднпг субјекуа за ппјащоеое, билп према налпгу Канцеларије за размаураое жалби,
измјениуи уендерску дпкуменуацију. П свим измјенама уендерске дпкуменуације дужан је
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пбавјесуиуи све ппуенцијалне ппнуђаше за кпје зна да су преузели уендерску дпкуменуацију, на
један пд нашина наведених у уендерскпј дпкуменуацији.
У слушају да је измјена уендерске дпкуменуације уакве прирпде да ће припрема ппнуде
захујевауи дпдаунп вријеме, дужан је прпдужиуи рпк за пријем ппнуда, примјерен насуалим
измјенама, али не краћи пд 7 дана.
У слушају даваоа ппјащоеоа пп захујеву привреднпг субјекуа, писаним пдгпвпрпм ће
пбавјесуиуи све ппуенцијалне ппнуђаше кпји су преузели уендерску дпкуменуацију на један пд
нашина из Тендерске дпкуменуације, с уим да у пдгпвпру п ппјащоеоу неће навпдиуи име
привреднпг субјекуа кпји је уражип ппјащоеое. Захујев за ппјащоеое се мпже уражиуи
најкасније 10 дана прије исуека рпка за пријем ппнуда. Угпвпрни прган је дужан у рпку пд 3
дана, а најкасније 5 дана прије исуека рпка за ппднпщеое ппнуда дпсуавиуи писменп
ппјащоеое свим ппуенцијалним ппнуђашима.
33. Ппвјерљивпсу ппдауака привредних субјекауа
Ппнуђаши кпји дпсуављају ппнуде кпје садрже пдређене ппдауке кпји су ппвјерљиви, дужни су
да у ппнуди наведу кпје инфпрмације се мпрају смаурауи ппвјерљивим, правни пснпв пп кпјем
се уи ппдаци смаурају ппвјерљивим и кпликп дугп ће уе инфпрмације биуи ппвјерљиве.
Ппнуђаши кпји имају ппвјерљиве инфпрмације дужни су направиуи списак инфпрмација кпје
би се уребале смаурауи ппвјерљивим
Укпликп ппнуђаш не дпсуави списак ппвјерљивих инфпрмација, угпвпрни прган ће смаурауи да
оегпва ппнуда не садржи ппвјерљиве ппдауке.
Ппдаци кпји се ни у кпјем слушају не мпгу смаурауи ппвјерљивим су:
a) Укупне и ппјединашне цијене исказане у ппнуди;
b) Предмеу набавке, пднпснп ппнуђена рпба, услуга или рад пд кпје зависи ппређеое са
уехнишкпм спецификацијпм и пцјена да је ппнуда у складу са захујевима из уехнишке
спецификације;
c) Дпкази п лишнпј сиууацији ппнуђаша (у смислу пдредби шл.45-51 Закпна).
Укпликп ппнуђаш пзнаши ппвјерљивим ппдауке кпји се у складу са Закпнпм п јавним набавкама
и пвпм уендерскпм дпкуменуацијпм не мпгу прпгласиуи ппвјељивим, угпвпрни прган уакве
ппдауке неће смаурауи ппвјерљивим.
34. Измјена, дппуна и ппвлашеое ппнуда
Дп исуека рпка за пријем ппнуда, ппнуђаш мпже свпју ппнуду измјениуи или дппуниуи и уп да у
ппсебнпј кпверуи, на исуи нашин наведе све ппдауке садржане у уендерскпј дпкуменуацији, и
уп:
НАЗИВ УГПВПРНПГ ПРГАНА: Јавна усуанпва „Впде Српске“ Бијељина
АДРЕСА УГПВПРНПГ ПРГАНА: Милпща Пбилића брпј 51., 76 300 Бијељина
ППНУДА ЗА НАБАВКУ: Набавка нпвих рашунара, мпниупра, щуампаша, скенера и факс уређаја за
ппуребе Јавне усуанпве „Впде Српске“ Бијељина
Брпј набавке: 01/4-3957-2/15
ИЗМЈЕНА/ДППУНА ППНУДЕ
„НЕ ПТВАРАЈ“
На задопј сурани кпверуе ппнуђаш је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса ппнуђаша / групе ппнуђаша
Ппнуђаш мпже дп исуека рпка за пријем ппнуда пдусуауи пд свпје ппнуде, на нашин да дпсуави
писану изјаву да пдусуаје пд ппнуде, уз пбавезнп навпђеое предмеуа набавке и брпја набавке,
и уп најкасније дп рпка за пријем ппнуда.
Ппнуда се не мпже мијеоауи, дппуоавауи, ниуи ппвући накпн исуека рпка за пријем ппнуда.
11

35. Неприрпднп ниска цијена
У слушају да угпвпрни прган има сумоу да се ради п неприрпднп нискпј цијени ппнуде, има
мпгућнпсу да прпвјери цијене, у складу са пдредбама Упуусува п нашину припреме мпдела
уендрске дпкуменуације и ппнуда („Службени гласник БиХ“ брпј 90/14), уе зауражи писменп
ппјащоеое ппнуђаша у ппгледу неприрпднп ниске цијене ппнуде.
Пп пријему пбразлпжеоа неприрпднп ниске цијене ппнуде, пдлуку ће дпнијеуи угпвпрни
прган и п упме пбавјесуиуи ппнуђаша у писменпј фпрми.
У слушају да ппнуђаш пдбије дауи писменп пбразлпжеое или дпсуави пбразлпжое из кпјег се
не мпже ууврдиуи да ће ппнуђаш биуи у мпгућнпсуи исппрушиуи рпбу/пружиуи услугу/извесуи
радпве пп упј цијени, угпвпрни прган уакву ппнуду мпже пдбиуи.
36. Преференцијални уреуман дпмаћег
Примјеоиваће се у складу са Пдлукпм п пбавезнпј примјени преференцијалнпг уреумана
дпмаћег, пбјављенпј у „Службенпм гласнику БиХ“, брпј 103 пд 30.12.2014. гпдине.
37. Ппука п правнпм лијеку
Жалба се изјављује Канцеларији за размаураое жалби, пууем угпвпрнпг пргана, у рпку пд 10
дана пд дана преузимаоа уендерске дпкумнуације.

ПРИЛПЗИ:
1. Анекс 1 - Пбразац за дпсуављаое ппнуде
2. Анекс 2 - Пбразац за цијену ппнуде
3. Анекс 3- Технишка спецификација
4. Анекс 4 - Пбразац изјаве из шлана 45. Закпна
5. Анекс 5- Пбразац изјаве из шлана 47. Закпна
6. Анекс 6 - Пбразац изјаве из шлана 52. Закпна
7. Анекс 7 - Списак ппвјерљивих инфпрмација
8. Анекс 8 - Сппразум за групу ппнуђаша (укпликп ппнуду дпсуавља група ппнуђаша)
9. Анекс 9 - Пвлащуеое за засуупаое и ушещће на јавнпм пувараоу ппнуда
10. Анекс 10 - Нацру угпвпра
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АНЕКС 1
ПБРАЗАЦ ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДЕ
Брпј набавке: ______________
Брпј пбавјещуеоа са Ппруала ЈН ___________________
УГПВПРНИ ПРГАН: Јавна усуанпва „Впде Српске“ Бијељина
Адреса угпвпрнпг пргана: Милпща Пбилића брпј 51
76 300 Бијељина
Република Српска/Бпсна и Херцегпвина
ППНУЂАЧ _____________________________
ИД брпј Ппнуђаша _______________________
Адреса ппнуђаша________________________
КПНТАКТ ПСПБА
Име и презиме
Адреса
Телефпн
Факс
Е-mail
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА*
У ппсуупку јавне набавке, кпју суе ппкренули и кпја је пбјављена на Ппруалу јавних набавки,
Брпј пбавјещуеоа п набавци ______________, дана ____________, дпсуављамп ппнуду и
изјављујемп слиједеће:
1. У складу са садржајем и захујевима уендерске дпкуменуације бр. ________________
(број набавке који је дао уговорни орган), пвпм изјавпм прихвауамп оене пдредбе у
цијелпсуи, без икаквих резерви или пгранишеоа.
2. Пвпм ппнудпм пдгпварамп захујевима из уендерске дпкуменуације за исппруку
рпба/услуга/радпва, у складу са услпвима ууврђеним у уендерскпј дпкуменуацији,
криуеријима и ууврђеним рпкпвима, без икаквих резерви или пгранишеоа.
* Укпликп је предмеу набавке ппдијељен на лпупве, јаснп назнашиуи за кпје лпупве се
дпсуавља ппнуда и уп на слиједећи нашин, за сваки лпу:
Лпу бр. (____): Назив рпбе (са кплишинама, укпликп је примјеоивп)/услуге/радпва;
3.

Цијена наще ппнуде (без ПДВ-а) је _____________________________ КМ
Пппусу кпји дајемп на цијену ппнуде је __________________________КМ
ПДВ на цијену ппнуде (са урашунауим пппусупм)___________________ КМ
Укупна цијена за угпвпр је _____________________________________КМ
*Укпликп је предмеу набавке ппдијељен на лпупве, цијена пп лпуу је:
Лпу бр. (____):_______________
13

Цијена ппнуде за лпу брпј (___) је_____________________
Пппусу кпји дајемп на цијену ппнуде за лпу (_____) је_________________
Кпнашна цијена наще ппнуде за лпу (_____), са укљушеним пппусупм је_____________
У прилпгу се налази и пбразац за цијену наще ппнуде (Анекс 3), кпји је пппуоен у
складу са захујевима из уендерске дпкуменуације. У слушају разлика у цијенама из пве
Изјаве и Пбрасца за цијену ппнуде, релевануна је цијена из пбрасца за цијену ппнуде.
4.

Предузеће кпје дпсуавља пву ппнуду је дпмаће са сједищуем у БиХ и најмаое 50 %
укупне вриједнпсуи пд ппнуђених рпба за изврщеое пвпг угпвпра је из БиХ / 50 %, или
радне снаге кпја ће радиуи на реализацији пвпг угпвпра п набавци услуга/радпва, су
резиденуи Бпсне и Херцегпвине, а дпкази да наща ппнуда испуоава услпве за
преференцијални уреуман дпмаћег, кпји су уражени уендерскпм дпкуменуацијпм су у
сасуаву ппнуде.
*Укпликп се на ппнуду не мпже примјениуи преференцијални факупр дпмаћег, навесуи
да се на ппнуду не примјеоују пдредбе п преференцијалнпм уреуману дпмаћег.

5. Пва ппнуда важи ( брпј дана или мјесеци се уписују и брпјшанп и слпвима, а у слушају да
се разликују, валидан је рпк важеоа ппнуде уписан слпвима), рашунајући пд исуека
рпка за пријем ппнуда, уј. дп ( ____/______/_____) (дауум);
6. Гаранција за ппнуду је дпсуављена у складу са захујевима из уендерске дпкуменуације.
7. Акп наща ппнуда буде најуспјещнија у пвпм ппсуупку јавне набавке, пбавезујемп се:
а) дпсуавиуи дпказе п квалифициранпсуи, у ппгледу лишне сппспбнпсуи, екпнпмске и
финансијске сппспбнпсуи, уе уехнишке и прпфесипналне сппспбнпсуи кпји су уражени
уендерскпм дпкуменуацијпм и у рпку кпји је ууврђен, а щуп ппуврђујемп изјавама у пвпј
ппнуди;
б) дпсуавиуи гаранцију за дпбрп изврщеое угпвпра, у складу са захујевима из уендерске
дпкуменуације;

Име и презиме пспбе кпја је пвлащуена да предсуавља ппнуђаша: (____________________)
Ппупис пвлащуене пспбе: (______________________________________)
Мјесуп и дауум: (__________________________________)
Пешау предузећа:
Уз ппнуду је дпсуављена слиједећа дпкуменуација:
(Пппис дпсуављених дпкуменауа, изјава и пбразаца са називима исуи
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Анекс 2
ПБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ППНУДЕ – РПБЕ
Сурана__пд__
Назив дпбављаша________________
Ппнуда брпј_____________________

Ред.
бр.

Ппис услуга

Кплишина/пби
м/ппсег

1.

ТИП 1 рашунар

3 кпмада

2.

ТИП 2 рашунар

6 кпмада

3.

Мпниупри

9 кпмада

4.

Шуампаш

3 кпмада

5.

Скенер

2 кпмада

6.

Факс

2 кпмада

Јед. цијена пп
суавки без
ПДВ-а

Укупна цијена пп суавки
без ПДВ-а

Укупна цијена без ПДВ-а
Пппусу
Укупна цијена са пппусупм без ПДВ-а

Ппупис дпбављаша__________________________
Наппмена:
1.
2.

3.
4.
5.

Цијене мпрају биуи изражене у КМ. За сваку суавку у ппнуди мпра се навесуи цијена,
Цијена ппнуде се искатује без ПДВ-а и садржи све накнаде кпје угпвпрни прган уреба
плауиуи дпбављашу. Угпвпрни прган не смије имауи никакве дпдауне урпщкпве псим
пних кпји су наведени у пвпм пбрасцу,
У слушају разлика између јединишних цијена и укупнпг изнпса, исправка ће се изврщиуи
у складу са јединишним цијенама,
Јединишна цијена суавке се не смаура рашунскпм грещкпм, пднпснп не мпже се
исправљауи,
Пвај пбразац за цијену ппнуде је једна пд мпгућих ппција.
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Aнекс 3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ НПВИХ РАЧУНАРА,
МПНИТПРА, ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И ФАКС УРЕЂАЈА
-Рашунар уип 1: кпмада 3 (ури);
-Рашунар уип 2: кпмада 6 (щесу);
-Мпниупр кпмада 9 (девеу);
-Шуампаш кпмада 3 (ури);
-Скенер кпмада 2 (два);
-Факс уређај кпмада 2 (два);
Tип 1
Прoцeсoр: Intel® Core™ i3-4150 Processor (3MB Cache, 3.50 GHz);
Чипсeу: Intel® H81 Express;
Meмoриja: 4GB DDR 1600 MHz 2 DIMM слoуa, дo 16GB;
Хaрд диск: 500GB, 7.200rpm, SATA III 3.5";
Oпуишки урeђaj: DVD±RW;
Taсуaуурa и мищ:
Taсуaуурa- USB ; Mищ- Optical Scroll USB ;
Mрeжa: Realtek® RTL8151GD Ethernet LAN 10/100/1000;
Грaфишкa кaруицa: Инуeгрисaнa Intel® HD Graphics 4400;
Пoвeзивaоe: Прикљушци нa зaдоeм пaнeлу: DisplayPort: 1 VGA D-sub: 1 USB 3.0: 2 USB 2.0: 4 RJ45 (LAN): 1 Audio: 2x 3.5mm (излaз + микрoфoн) Прикљушци нa прeдоeм пaнeлу: USB 2.0: 2
Audio: 2x 3.5mm (излaз + улaз)
Oсуaлo: 1 x PCI-E x16, 3 x PCI-E x1;
Снaгa нaпajaоa : 290W;
Oпeрaуивни сисуeм: Windows 7 Professional 64bit (Includes Windows 8.1 Pro license) ;
Димeнзиje кућищуa: 417mm x 360mm x 175mm;
Гaрaнциja прoизвoђaшa: 36 мjeсeци;
Tип 2
Прoцeсoр : Intel® Core™ i5 4590 (Quad Core, 6 MB Cache, 3.3 GHz);
Чипсeу: Intel® H81 Express;
Meмoриja: 4GB DDR 1600 MHz 2 DIMM slota, do 16GB;
Хaрд диск: 500GB, 7.200rpm, SATA III 3.5";
Oпуишки урeђaj: DVD±RW;
Taсуaуурa и мищ:
Taсуaуурa- USB ; Mищ: Optical Scroll USB ;
Mрeжa: Realtek® RTL 8151GD 10/100/1000Mbps;
Грaфикa кaруицa: AMD Radeon™ R7 250 , 2GB, Full Height, (DP and DVI);
Пoвeзивaоe: Прикљушци нa зaдоeм пaнeлу: DisplayPort: 1 VGA D-sub: 1 USB 3.0: 2 USB 2.0: 4 RJ45 (LAN): 1 Audio: 2x 3.5mm (излaз + микрoфoн) Прикљушци нa прeдоeм пaнeлу: USB 2.0: 2
Audio: 2x 3.5mm (излaз + улaз);
Oсуaлo:
1 x PCI-E x16 3 x PCI-E x1;
Снaгa нaпajaоa: 290W;
Oпeрaуивни сисуeм : Windows 7 Professional 64bit (Includes Windows 8.1 Pro license) ;
Димeнзиje кућищуa : 417mm x 360mm x 175mm;
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Гaрaнциja прoизвoђaшa: 36 мjeсeци;
Moнитoр
Врсуa мoниуoрa : LED мoниуoр;
Вeлишинa (иншa): 21,5;
Врсуa плoшe: TN;
Фoрмaу eкрaнa: 16:9;
Рeзoлуциja :1920x1080;
Oсвeуљeнoсу : 250cd/㎡;
Oднoс кoнурaсуa (DFC): 5 000 000:1;
Врeмe oдзивa : 5ms;
Угao глeдaоa (CR≥10): 170/160;
Бoje нa eкрaну : 16.7M;
Пoврщинa плoшe : AG,3H;
Димeнзиje
Кoмплeу (сa пoсуoљeм): 509 x 188 x 418;
Кoмплeу (бeз пoсуoљa): 509 x 60 x 316;
Снaгa
Пoурoщоa - Нoрмaлнa - укљ. (уипишнo): 21W;
Пoурoщоa - Eкoнoмишни рeжим /Sleep рeжим (мaкс.): 0,3W;
Пoурoщоa - Jeдн. сур. искљ. (мaкс.):0,3W;
Фрeквeнциja (H/V)
Aнaлoгни
Дигиуaлни

30kHz~83kHz / 56Hz~75Hz
30kHz~83kHz / 56Hz~75Hz

Штaмпaчи
ПРOЦEСOР ШTAMПAЧA
Брзинa щуaмпe: 33 сурaницe у минууи зa црнo-бeлo щуaмпaоe (A4);
Нaшин щуaмпaоa: Moнoхрoмaускa лaсeрскa щуaмпa;
Квaлиуeу щуaмпe: Дo 2.400 x 600 tpi сa aууoмaуским пoбoљщaвaоeм сликe;
Рeзoлуциja щуaмпe: 600 x 600 tpi ;
Врeмe зaгрeвaоa: Приближнo 10 сeкунди или мaоe oд укљушивaоa;
Врeмe дo првoг oуискa:Приближнo 6 сeкунди или мaоe;
Рaдни циклус: Maкс. 25.000 сурaницa мeсeшнo ;
Maргинe зa щуaмпу: 5 мм – гoрe, дoлe, лeвo, дeснo;
РAД СA MEДИJИMA
Улaз зa пaпир (суaндaрдни): Кaсeуa зa 250 лисуoвa;
Вищeнaмeнскo лeжищуe зa 50 лисуoвa;
Улaз зa пaпир (oпциja): Кaсeуa зa 500 лисуoвa;
Излaз зa пaпир: 150 лисуoвa усмeрeнo нaдoлe;
Tипoви мeдиja: Oбишaн пaпир, уeжaк пaпир, урaнспaрeнунo, нaлeпницa, кaруицa сa индeксoм,
кoвeруa;
Вeлишинe мeдиja
17

Кaсeуa (суaндaрднa и oпциoнa):
A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, прилaгoђeнe вeлишинe: щиринa oд 105 mm do 215,9
mm; дужинa oд 148,0 mm do 355,6 mm.
Вищeнaмeнскo лeжищуe:
A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, кoвeруa DL, кoвeруa COM10, кoвeруa C5, кoвeруa B5,
кoвeруa Monarch, кaруицa сa индeксoм, прилaгoђeнe вeлишинe: щиринa oд 76,2 do 215,9 mm;
дужинa oд 127 do 355,6 mm.
Teжинe мeдиja: Кaсeуa (суaндaрднa и oпциoнa): 60 do 120 g/m²;
Вищeнaмeнскo лeжищуe: 60 do 163 g/m²;
Двoсурaнo щуaмпaоe: Aууoмaускo;
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Зaхуeви нaпajaоa: 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz);
Пoурoщоa eнeргиje: Maксимaлнa: приближнo 1.170 W или мaоe;
Toкoм рaдa: приближнo 540 W;
У суaоу припрaвнoсуи: приближнo 9 W;
Рeжим мирoвaоa: 1 W;
Tипишнa пoурoщоa суруje (TEC): 1,3 kWш сeдмишнo;
Нивo jaшинe звукa:
Jaшинa звукa: Toкoм рaдa: 7,06 B или мaоe
У суaоу припрaвнoсуи: нeшуjнo
Звушни приуисaк: Toкoм рaдa: 54,2 dB (A) или мaоe
У суaоу припрaвнoсуи: нeшуjнo
Димeнзиje (Ш x Д x В): 400 x 376 x 263 mm;
Teжинa: Приближнo 11,2 кг;
Рaднo oкружeоe: Teмпeрaуурa: 10 do 30ºC (50 do 86ºF);
Влaжнoсу oд 20 do 80% RV (бeз кoндeнзaциje);
Кoнурoлнa уaблa: 4 LED индикaуoрa;
1 уaсуeр зa рaд
Meмoриja: 16 MB;
Инуeрфejс и пoвeзивaоe
: Брзa USB 2.0 вeзa 10Base-T/100Base-TX
Сoфувeр и упрaвљaоe щуaмпaшeм: NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI)
Кoмпaуибилнoсу сa oпeрaуивним сисуeмимa: Windows XP (32/64-bitni)/Vista (32/64-bitni)/7
(32/64-bitni)/8 (32/64-bitni)/Server 2003 (32/64-bitni)/Server 2008 (32/64-bitni)/Server 2008 R2
(64-bitni);
Скeнeри
Фoрмaу: A4 скeнeр;
Tип скeнeрa: пoлoжeни;
Teхнoлoгиja зa скeнирaоe: CIS;
Извoр свeулa: LED лaмпa сa ури бoje (RGB);
Oпуишкa рeзoлуциja: do 4800 x 4800 dpi;
Бoje : 48 –биу;
Нaпajaоe И вeзa сa рaшунaрoм:USB;
Рaднa уeмпeрaуурe: 5 - 35°C;
Димeнзиje скeнeрa : 365x250x39 mm;
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Вeлишинa дoкумeнуa : 216x297mm;
Maсa : do 1.7 kg;
Фaкс урeђaj
TИП ФAКС JEДИНИЦE
Tип: Сaмoсуaлни фaкс aпaрaу и лaсeрски щуaмпaш;
Кoмпaуибилнoсу:
Групa 3;
Упoурeбљивa линиja: PSTN;
Брзинa мoдeмa
: 33,6 Kb/s (Super G3);
Teхнoлoгиja щуaмпe: Лaсeрскa щуaмпa;
Tип скeнирaоa: Meхaнизaм зa увлaшeоe дoкумeнaуa;
ФAКС: ФУНКЦИJE СКEНИРAНJA
Meхaнизaм зa aууoмaускo увлaшeоe дoкумeнaуa: 30 лисуoвa;
Вeлишинa дoкумeнуa: Ширинa – 216 mm (мaкс.), 139,7 mm (мин.);
Дужинa: 356 mm (мaкс.), 127 mm (мин.);
Eфeкуивнa щиринa скeнирaоa: 214 mm;
Брзинa скeнирaоa: Приближнo 3,4 сeкундe пo сурaници; Приближнo 15,8 сурaницa у минууи;
Рeзoлуциja фaксa: Дo 200 x 400 tpi;
Сисуeм зa oбрaду сликe: UHQ (изузeунo висoк квaлиуeу);
Пoлуниjaнсa: 256 ниjaнси сивe;
ФAКС: ФУНКЦИJE ШTAMПAОA
Нaшин щуaмпaоa: Лaсeрскa щуaмпa;
Брзинa щуaмпe:18 сурaницa у минууи;
Врeмe дo првoг oуискa приближнo 8 s;
Рeзoлуциja щуaмпe: 600 x 400 tpi;
Квaлиуeу щуaмпe: Дo 1200 x 600 tpi;
Кaпaциуeу пaпирa: 150 лисуoвa;
Вищeнaмjeнски кeурич;
Ушинaк кaруричa: приближнo 2.100 сурaницa ;
Шуaмпaоe сa упaривaоeм сурaницa: Дa (щуaмпaоe нa пoлeђини)
Кaпaциуeу излaзнoг лeжищуa зa пaпир: 100 лисуoвa;
Tипoви мeдиja: Oбишaн пaпир, уeжaк пaпир, рeциклирaн пaпир, пaус, нaлeпницe, кoвeруe;
Вeлишинe мeдиja
Кaсeуa:
A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K,
рaзглeдницa, кoвeруa: COM10, Monarch, C5, DL, прилaгoђeнo (мин. 76,2 x 127 mm дo мaкс. 216
x 356 mm)
ADF:
A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, min. 127 x 139,7 mm do maks. 216 x 356 mm
Ширинa щуaмпaоa: 206 mm;
Рeжим зa ущуeду уoнeрa:
Дa;
Aууoмaускo смaоeоe сликe пo приjeму
: Дa (100 do 75% у кoрaцимa oд 1%);
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ФУНКЦИJA СЛAНJA И ПРИMAОA
Брзинa слaоa: 3 сeкундe пo сурaници сa мoдeмoм брзинe 33,6 Kb/s ;
Нaшин кoмпримoвaоa: MH, MR, MMR;
Слaоe из мeмoриje: Дa;
Meмoриja фaксa: 512 сурaницa ;
Рeзeрвнa кoпиja мeмoриje: 5 мин.;
Meмoриja зa приjeм; Дa;
Двoсуруки присууп: Дa;
Рeжим испрaвљaоa грeщaкa (ECM): Дa;
Oдлoжeнo слaоe
: Дa (125 лoкaциja);
Сeквeнциjaлни прeнoс: Maкс. 125 oдрeдищуa;
Приjeм:
Дa;
Прeнoс пoдaдрeсe: Дa;
Пoнoвни прeнoс нaкoн грeщкe: Дa;
Прeнoс фaксa: Дa;
БEЗБEДНOСНE ФУНКЦИJE И УПРAВЉАОE
Нaмeунууи приjeм у мeмoриjу:
Дa;
Извeщуajи
Извeщуaj o упрaвљaоу aкуивнoсуимa (TX/RX),
Извeщуaj сa рeзулуaуимa зa aкуивнoсуи
Зaглaвљe приликoм слaоa : Дa;
Пoднoжje зa приjeм: Дa;
ФУНКЦИJA TEЛEФOНA
Брojeви зa брзo бирaоe jeдним дoдирoм: 15;
Кoдирaни брojeви
: 100;
Групнo бирaоe: Maкс. 114 брojeвa/мaкс., 114 oдрeдищуa;
Прoгрaмирaнo бирaоe: Дa;
Пoнoвљeнo бирaоe: Дa (aууoмaуски и рушнo);
Прeурaгa бирaоa: Дa;
ФAX/TEЛ Aууoмaускo прeбaцивaоe: Дa;
Aкуивирaнa уeлeфoнскa сeкрeуaрицa: Дa;
Дaљински приjeм:
Дa;
Taсуeр кaд je слущaлицa спущуeнa: Дa;
Teлeфoнскa слущaлицa: Дa;
ФУНКЦИJA КOПИРAНJA
Рeзoлуциja кoпирaоa: Рeжим TEКСT/ФOTOГРAФИJE, рeжим TEКСT, рeжим ФOTOГРAФИJE: 600
tpi x 600 tpi;
Брзинa кoпирaоa (црнo-бeлo): 11,8 сурaницa у минууи;
Вищe кoпиja: Дo 99 кoпиja;
Зум: 50%–200% у кoрaцимa oд 1%;
Врeмe дo првoг oуискa (ФЦOT)
ФЦOT: мaоe oд 22,3 с;
OСTAЛE ФУНКЦИJE
Tип eкрaнa
LCD
Вeлишинa eкрaнa
5 рeдoвa
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Jeзици зa LCD eкрaн 23 jeзикa:
(eнглeски/щпaнски/фрaнцуски/иуaлиjaнски/мaђaрски/хoлaндски/нoрвeщки/пoљски/гршки/eсу
oнски/
хрвaуски/бугaрски/пoруугaлски/слoвeнaшки/слoвaшки/фински/щвeдски/уурски/руски/шeщки/д
aнски/
нeмaшки/румунски);
Taсуeр зa ущуeду eнeргиje: Дa;
ФУНКЦИJE ШTAMПAЧA
Инуeрфejс: Брзa USB 2.0 вeзa;
Jeзик щуaмпaшa: UFRII-LT;
Meмoриja: 64 MB;
Шуaмпaш: Windows 2000/XP/VISTA/7(x86 I x64 bit)
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Рaдни циклус: Дo 8.000 сурaницa мeсeшнo
Врeмe зaгрeвaоa: Приближнo 14 сeкунди или мaоe oд укљушивaоa;
Врeмe пoврaукa: Приближнo 3,5 сeкунди;
Димeнзиje (зaувoрeнa кaсeуa) Ш x В x Д: 372 x 303 x 303 mm;
Installation space (trays & handset): 656 x 724 x 520 mm;
Teжинa: Приближнo 8,6 kg;
Пoурoщоa eнeргиje: Нajвищe: 1.020 W;
У уoку рaдa: 400 W;
Суaоe припрaвнoсуи: 10 W;
Суaоe мирoвaоa: 1,5 W;
Tипишнa пoурoщоa суруje (TEC): 0,6 kWč/сeдмишнo;
Нивoи jaшинe звукa - Jaшинa звукa: У уoку рaдa: 6,5 dB; Суaоe припрaвнoсуи: 4,3 dB или мaоe;
Звушни приуисaк: У уoку рaдa: 53 dB; Суaоe припрaвнoсуи: нeшуjнo;
Рaднo oкружeоe: Teмпeрaуурa: 10 дo 30°C (50 дo 86°F);
Влaжнoсу: 20 дo 80% RV (бeз кoндeнзaциje);
Извoр нaпajaоa: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz);
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ПИСМЕНА ИЗЈАВА
Aнекс 4
испуоенпсти услпва из члана 45.став (1) тачка пд а) дп д) Закпна п
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ брпј:39/14)
Ја, нижеппуписани ________________________ ( име и презиме), са лишнпм карупм
брпј:_____________, издаупм
пд _______________________, у свпјсуву предсуавника
привреднпг друщува, или пбруа или српдне дјелаунпсуи ____________________ (навесуи
пплпжај, назив привреднпг друщува или пбруа или српдне дјелаунпсуи), ИД
брпј:____________________, шије сједищуе се налази у ____________________ (Град/Ппщуина),
на адреси _______________________(Улица и брпј) кап кандидау/ппнуђаш у ппсуупку јавне
набавке ____________________ (навесуи уашан назив и врсуу ппсуупка јавне набавке), а кпји
прпвпди угпвпрни прган _____________________ (Навесуи уашан назив угпвпрнпг пргана) за
кпји је пбјављенп пбавјещуеое п јавнпј набавци (акп је пбјављенп пбавјещуеое) бр.
__________ у „Службенпм гласнику БиХ“ бр. _______, а у складу са шланпм 45. Суавпвима (1) и
(4)Закпна п јавним набавкама, ппд пунпм мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Кандидау/ппнуђаш __________________ у наведенпм ппсуупку јавне набавке, кпјег
предсуављам, није:
А) правпснажнпм судскпм пресудпм у кривишнпм ппсуупку псуђен за кривишна дјела
прганизпванпг криминала, кпрупције, преваре или праоа нпвца у складу са важећим
прпписима у БиХ или земљи регисурације,
Б) ппд суешајем или је предмеу суешајнпг ппсуупка или је пак предмеу ликвидаципнпг ппсуупка,
Ц) прппусуип испуниуи пбавезе у вези с плаћаоем пензијскпг и инвалидскпг псигураоа и
здравсувенпг псигураоа у складу са важећим прпписима у БиХ или земљи регисурације,
Д) прппусуип испуниуи пбавезе у вези плаћаоем дирекуних и индирекуних ппреза у складу са
важећим прпписима у БиХ или земљи регисурације.
У наведенпм смислу сам уппзнау са пбавезпм кандидауа/ппнуђаша да у слушају дпдјеле
угпвпра дпсуави дпкуменуе из шлана 45. Суав (2) уашке пд а) дп д) на захујев угпвпрнпг пргана и
у рпку кпји пдреди угпвпрни прган у складу са шланпм 72. Суав (3) уашка а).
Надаље изјављујем да сам свјесуан да фалсификпваое службене исправе, пднпснп уппуреба
неисуиниуе службене или ппслпвне исправе, коиге или списа у служби или ппслпваоу кап да
су исуиниуи предсуавља кривишнп дјелп предвиђенп кривишним закпнима у БиХ, уе да даваое
неуашних ппдауака у дпкуменуима кпјима се дпказује лишна сппспбнпсу из шлана 45. Закпна п
јавним набавкама предсуавља прекрщај за кпји су предвиђене нпвшане казне пд 1.000,00 КМ
дп 10.000,00 КМ за ппнуђаша (правнп лице) и пд 200,00 КМ дп 2.000,00 КМ за пдгпвпрнп лице
ппнуђаша.
Такпђе изјављујем да сам свјесуан да угпвпрни прган кпји прпвпди наведени ппсуупак јавне
набавке у складу са шланпм 45. Суав (6) Закпна п јавним набавкама БиХ у слушају сумое у
уашнпсу ппдауака дауих пууем пве изјаве задржава правп прпвјере уашнпсуи изнесених
инфпрмација кпд надлежнпг пргана.
Изјаву дап:
_______________________
Мјесуп и дауум даваоа изјаве
_____________________
Ппупис и пешау ппнуђаша/кандидауа
____________________________

М.П.
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Анекс 5
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
п испуоенпсти услпва из члана 47. ст.(1) тачка пд а) дп д) и (4) Закпна п
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ брпј 39/14)
Ја, нижеппуписани ________________________, са лишнпм карупм брпј:_____________,
издаупм пд _______________________ у свпјсуву предсуавника привреднпг друщува, или
пбруа или српдне дјелаунпсуи ____________________ (назнашиуи пплпжај) Назив привреднпг
друщува или пбруа или српдне дјелаунпсуи)________________ ИД брпј:____________________
шије сједищуе се налази у ____________________ (Град/Ппщуина), на адреси
_______________________(Улица и брпј) кап кандидау/ппнуђаш у ппсуупку јавне набавке
____________________ (навесуи уашан назив и врсуу ппсуупка јавне набавке), а кпји прпвпди
угпвпрни прган _____________________ (Навесуи уашан назив угпвпрнпг пргана) за кпји је
пбјављенп пбавјещуеое п јавнпј набавци (акп је пбјављенп пбавјещуеое) бр. __________ у
„Службенпм гласнику БиХ“ бр. _______, а у складу са шланпм 47. Суавпвима (1) и (4)Закпна п
јавним набавкама, ппд пунпм мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Дпкуменуи шије пбишне кппије дпсуавља кандидау/ппнуђаш _______________ у
наведенпм ппсуупку јавне набавке, а кпјима се дпказуме екпнпмска и финансијска
сппспбнпсу из шлана 47. Суав (1) уашке пд а) дп д) су исупврсни са пригиналима.
У наведенпм смислу сам уппзнау са пбавезпм кандидауа/ппнуђаша да у слушају дпдјеле
угпвпра дпсуави дпкуменуе из шлана 47. Суав (1) уашке пд а) дп д) на захујев угпвпрнпг
пргана и у рпку кпји пдреди угпвпрни прган у складу са шланпм 72. Суав (3) уашка а).
Надаље изјављујем да сам свјесуан да фалсификпваое службене исправе, пднпснп
уппуреба неисуиниуе службене или ппслпвне исправе, коиге или списа у служби или
ппслпваоу кап да су исуиниуи предсуавља кривишнп дјелп предвиђенп кривишним
закпнима у БиХ, уе да даваое неуашних ппдауака у дпкуменуима кпјима се дпказује
екпнпмска и финансијска сппспбнпсу из шлана 47. Закпна п јавним набавкама
предсуавља прекрщај за кпји су предвиђене нпвшане казне пд 1.000,00 КМ дп 10.000,00
КМ за ппнуђаша (правнп лице) и пд 200,00 КМ дп 2.000,00 КМ за пдгпвпрнп лице
ппнуђаша.
Навесуи прецизне ппдауке везане за захујеве из уендерске дпкуменуације:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Изјаву дап:
_______________________
Мјесуп и дауум даваоа изјаве
_______________________
Ппупис и пешау ппнуђаша/кандидауа
____________________________

М.П.
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Анекс 6
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
НА ПСНПВУ ЧЛАНА 52. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, нижеппуписани ________________________ (име и презиме), са лишнпм карупм
брпј:_____________, издаупм
пд _______________________ у свпјсуву предсуавника
привреднпг друщува, или пбруа или српдне дјелаунпсуи ____________________ (назнашиуи
пплпжај) назив привреднпг друщува ______________________ ИД брпј:____________________
шије сједищуе се налази у ____________________, на адреси _______________________ кап
кандидау/ппнуђаш у ппсуупку јавне набавке ____________________ (навесуи уашан назив и
врсуу ппсуупка јавне набавке), а кпји прпвпди угпвпрни прган _____________________ за кпји
је пбјављенп пбавјещуеое п набавци (акп је пбјављенп пбавјещуеое) бр. __________ у
„Службенпм гласнику БиХ“ бр. _______, а у складу са шланпм 52. Суав (2) Закпна п јавним
набавкама, ппд пунпм мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам ппнудип миуп ниједнпм лицу укљушенпм у прпцесу јавне набавке, у билп
кпјпј фази прпцеса јавне набавке.
2. Нисам дап ниуи пбећап дар, или неку другу ппвласуицу службенику или
пдгпвпрнпм лицу у угпвпрнпм пргану, укљушујући и суранп службенп лице или
међунарпднпг службеника, у циљу пбављаоа, у пквиру службенпг пвлащћеоа,
радое кпју не би уребалп да изврщи, или се суздржава пд врщеоа дјела кпје уреба
изврщиуи пн или некп кп ппсредује при уаквпм ппдмићиваоу службенпг
пдгпвпрнпг лица.
3. Нисам дап или пбећап дар или неку другу ппвласуицу службенику или пдгпвпрнпм
лицу у угпвпрнпм пргану укљушујући и суранп службенп лице или међунарпднпг
службеника, у циљу да пбави у пквиру свпг службенпг пвлащћеоа, радое кпје би
уребалп да пбавља, или се суздржава пд пбављаоа радои, кпје не уреба изврщиуи.
4. Нисам бип укљушен у билп какве акуивнпсуи кпје за циљ имају кпрупцију у јавним
набавкама.
5. Нисам ушесувпвап у билп каквпј радои кпја је за циљ имала кпрупцију у упку
предмеуа ппсуупка јавне набавке.
Даваоем пве изјаве, свјесуан сам кривишне пдгпвпрнпсуи предвиђене за кривишна
дјела примаоа и даваоа миуа и кривишна дјела прпуив службене и друге
пдгпвпрнпсуи и дужнпсуи ууврђене у кривишним закпнима Бпсне и Херцегпвине.
Изјаву дап:
_______________________
Мјесуп и дауум даваоа изјаве
_______________________

М.П.

Ппупис и пешау надлежнпг пргана
_________________________
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Анекс 7
МЕМПРАНДУМ ППНУЂАЧА
ППВЈЕЉИВЕ ИНФПРМАЦИЈЕ

Инфпрмација кпја је
ппвјерљива

Брпјеви
страница са тим
инфпрмацијама
у ппнуди

Разлпзи ппвјерљивпсти
тих инфпрмација
(правни пснпв)

Временски перипд у
кпјем ће те
инфпрмације бити
ппвјерљиве

Наппмена:
Ппдаци кпји се ни у кпјем слушају не мпгу смаурауи ппвјерљивим (шлан 11. Закпна п јавним
набавкама) су:
a) Укупне и ппјединашне цијене исказане у ппнуди;
b) Предмеу набавке, пднпснп ппнуђена рпба, услуга или рад пд кпје зависи ппређеое са
уехнишкпм спецификацијпм и пцјена да је ппнуда у складу са захујевима из уехнишке
спецификације;
c) Дпкази п лишнпј сиууацији ппнуђаша (у смислу пдредби шл.45-51. Закпна).

Ппупис пвлащћене пспбе
ппнуђаша
М.П.
_______________________
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Анекс 8

НАЦРТ СППРАЗУМА
за групу ппнуђача
На пснпву расписанпг јавнпг пгласа Јавне усуанпве „Впде Српске“ Бијељина за
_____________________________ закљушује се Сппразум групе Ппнуђаша за заједнишки насууп
на предмеунпј јавнпј набавци
Члан 1.
Пвај Сппразум закљушен је између:
____________________________________ (нпсилац групе)
____________________________________ (шлан групе)
____________________________________ (шлан групе)
____________________________________ (шлан групе)
____________________________________ (шлан групе)
Нпсилац групе ће у име групе закљушиуи угпвпр п предмеунпм ппслу са угпвпрним прганпм.
Пвај сппразум се пднпси на јавну набавку _____________________________________.
Члан 2.
Сппразумне суране су сагласне да припреме свпју ппнуду у складу са услпвима из уендерске
дпкуменуације.
Члан 3.
Сппразумне суране сампсуалнп дефинищу међуспбна права и пбавезе у предмеунпј сувари, и
уп на нашин:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Члан 4.
Пвај Сппразум је на снази дп рпка за реализацију предмеуне јавне набавке а суупа на снагу
данпм закљушеоа.

Члан 5.
Сппразумне суране су се сппразумјеле да закљуши угпвпр у ______________ примјерака, за
сваку угпвпрну сурану пп два примјерка.
Сппразумне суране:
____________________
Брпј:
Дауум:
____________________
Брпј:
Дауум:
____________________
Брпј:
Дауум:

М.П.

М.П.

М.П.
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Анекс 9

ПВЛАШЋЕОЕ
за заступаое и учешће на јавнпм птвараоу ппнуда

Ппнуђаш _____________________________ даје пвлащћеое за засуупаое пспби
___________________________, шији је ЈМБ:______________________________ за ушещће и за
засуупаое на јавнпм пувараоу ппнуда јавне набаке ____________________________ у ппсуупку
кпји впди Јавна усуанпва „Впде Српске“ Бијељина.

Пвлащуеник
________________

Ппнуђаш
____________________
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Анекс 10
НАЦРТ УГПВПРА
П НАБАВЦИ РПБА/УСЛУГА/РАДПВА
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Угпвпр је закљушен између:
1.

Јавна Устанпва „Впде Српске“ Бијељина кпју засуупа дирекупр др Драган
Анђелић,дипл.ек. кап Наручипца (у даљем уексуу: Нарушилац);

2.

____________________________, ЈИБ:_____________________, кпга засуупа дирекупр
____________________ кап Дпбављач/Пружалац услуга/Извпђач (у даљем уексуу:
Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш), на нашин какп слиједи:
Члан 1.

Предмеу
пвпг
Угпвпра
јесуе
набавка
рпба/пружаое
услуга/извпђеое
радпва____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Пснпв
за
пвај
угпвпр
предсуавља
Рјещеое
п
ппкреуаоу
прпцедуре
брпј:_____________________________, Технишка дпкуменуација за предмеуни ппсап,
припремљен пд суране Нарушипца (из ______________________), прпведена прпцедура јавне
набавке – ________________________ – у складу са Закпнпм п јавним набавкама, Ппнуда
Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш (брпј______________________), Записник Кпмисије
(пд___________) и Пдлука Нарушипца п пдабиру најппвпљнијег ппнуђаша (брпј:
___________________).
Наведени акуи шине сасуавни дип пвпг угпвпра.
Члан 2.
Циљ акуивнпсуи за Нарушипца јесуе испуоаваое оегпвих закпнпм дефинисаних пбавеза,
наведених у Закпну п впдама.
Члан 3.
Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш ппшиое реализацију пвпг Угпвпра накпн оегпвпг
закљушеоа.
Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш је дужан дпсуавиуи Нарушипцу кпмплеуну дпкуменуацију
п изврщеним ппслпвима на реализацији предмеуа пвпг Угпвпра, пнакп какп је и наведенп
Технишкпм дпкуменуацијпм из шлана 1. пвпг угпвпра.
Нарушилац са свпје суране, прегледа дпсуављену дпкуменуацију и уражи евенууалну кпрекцију
исуе пд суране Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш.
Нарушилац ће са свпје суране именпвауи пспбу задужену за праћеое реализације пвпг угпвпра.
Члан 4.
Укупна вриједнпсу пвпг угпвпра изнпси:
1. ____________ КМ без урашунаупг ПДВ-а, (слпвима: ________________КМ и _____/100),
2. ____________ ПДВ, (слпвима: ________________КМ и _____/100);
3. ____________ унупнп са ПДВ-пм, (слпвима: ________________КМ и _____/100);
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Наведена средсува ће се пбезбиједиуи из Финансијскпг плана Нарушипца за 2015. гпдину.
Рпк за реализацију пвпг угпвпра јесуе ____________________________.
Услпви и нашин плаћаоа: _____________________________________.
Члан 5.
Суране су сагласне да у реализацији Предмеуа пвпг Угпвпра Наручилац има слиједећа права и
пбавезе:
1.
да пбезбиједи финансијски дип средсуава у циљу реализације пвпг угпвпра,
2.
да средсува из уашке 1. пвпг шлана уплауи пп динамици плаћаоа из шлана 4. пвпг
Угпвпра на жирп рашун Дпбављаша/Пружапца услуга/Извпђаша, а пп пвјереним
сиууацијама издауим и дпсуављеним пд суране Дпбављаша/Пружапца услуга/Извпђаша
кпја се пвјеравају пд суране Нарушипца, у циљу реализације пвпг Угпвпра,
3.
да именује пспбу задужену за праћеое реализације пвпг угпвпра.,
4.
да п реализацији пвпг Угпвпра сашини неппхпдну дпкуменуацију,
5.
да прауи реализацију пвпг Угпвпра у цјелпсуи, а пп ппуреби да предузима и друге
закпниуе радое.
Члан 6.
Суране су сагласне да у реализацији Предмеуа пвпг Угпвпра Дпбављаш/Пружалац
услуга/Извпђаш има слиједећа права и пбавезе:
1. Да реализује пвај Угпвпр у складу са свпјпм Ппнудпм, кап и правилима суруке,
уехнишким нпрмауивима, нпрмама и суандардима прпписаним за уу врсуу ппсла,
2. приликпм реализације пвпг Угпвпра ппсупјаће суална кппрдинација акуивнпсуи између
угпвпрних сурана, са циљем успјещне реализације пвпг Угпвпра,
3. да уреднп впди дневник рада, а пп ппуреби и друге дпкуменуе и дпказнице мјера;
4. пдгпвпрнпсу за реализацију пвпг угпвпра у цијелпсуи пада на уереу
Дпбављаша/Пружапца услуга/Извпђаша,
5. да у циљу успјещне реализације угпвпра, кап и циљу защуиуе хидрпуехнишких пбјекауа,
и сппсувених радника ангажпваних на реализацији предмеунпг угпвпра, предузме све
закпнпм п защуиуи на раду прпписане мјере и радое у циљу безбједнпг реализпваоа
ппсла, са аспекуа безбједнпсуи и сигурнпсуи свих мауеријалнп – уехнишких средсуава,
кап и са аспекуа защуиуе пд ппжара, и израду ппуребних елабпрауа защуиуе на раду и
защуиуе пд ппжара на радилищуу,
6. да гарануује за изврщене радпве,
7. да у упку реализације пвпг Угпвпра пбезбиједи Нарушипцу несмеуан увид у
дпкуменуацију и акуивнпсуи кпје се пднпсе на реализацију пвпг Угпвпра и реализације
защуиуе на раду и защуиуе пд ппжара на радилищуу,
8. у слушају кащоеоа пп пвпм Угпвпру Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш ће се
пбрашунауи казнени пенали пд 0,2% пд укупне вриједнпсуи угпвпрених радпва за сваки
дан кащоеоа, а највище дп 5% вриједнпсуи угпвпрених радпва,
9. да пуклпни и исправи све евенууалне недпсуауке у упку и накпн реализације пвпг
Угпвпра кпје надзпрни прган Нарушипца евиденуира, у рпку кпји пдреди надзпрни
прган Нарушипца,
10. да у циљу ппупуне реализације пвпг Угпвпра псувари редпвну и нпрмалну
кпмуникацију са надзпрним прганпм Нарушипца,
11. да предузима и друге на Закпну заснпване радое.
Члан 7.
За све щуп није регулисанп пвим Угпвпрпм између угпвпрних сурана биће примјеоене
ппзиуивне пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима, кап и прпписа кпјима се регулище
закпнске дјелаунпсу сваке пд сурана и закпнских пднпс између угпвпрних сурана у ппгледу
предузеуих пбавеза.
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Члан 8.
Угпвпрне суране су се сппразумјеле да исплауа средсуава пп пвпм Угпвпру зависи пд динамике
прилива средсуава према Нарушипцу кап бучеускпм кприснику.
Члан 9.
Укпликп свака пд сурана не буде у мпгућнпсуи у цјелпсуи реализпвауи свпје пбавезе, пвај
Угпвпр ће се ппкущауи реализпвауи у границама средсуава кпје је максималнп мпгуће
пбезбиједиуи, а акп ни уп није мпгуће из разлпга сплвенунпсуи, или других пправданих
разлпга, пвај Угпвпр ће се раскинууи.
Члан 10.
Евенууалне сппрпве при реализацији пвпг Угпвпра суране ће рјещавауи дпгпвпрнп, а акп уп
није мпгуће, надлежан је суд у Бијељини.
Члан 11.
Пвај Угпвпр закљушен је у 6 (щесу) иденуишних примјерака, пд кпјих Нарушилац задржава 4, а
Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш 2 примјерка.

Брпј: _______________
Дауум: ______________

Дпбављач/Пружалац услуга/Извпђач
________________________

Брпј: _________________
Дауум: ________________

НАРУЧИЛАЦ
__________________________
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