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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Овим Позивом на достављање захтјева за учешће, позивате се да доставите Захтјев за 
учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци репарације УПС 
уређаја за непрекидно напајање, лоцираних у дата центру у Требињу и резервном дата 
центру у Електрокрајини. 
 

Фаза бр. 1 - Претквалификација:  
Кандидати подносе захтјеве за учешће на начин и у форми коју налаже уговорни орган. 
Уговорни орган прегледа захтјеве за учешће који су пристигли од кандидата у складу са 
одредбама члана 45-51. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14) и 
потврђује да ли су кандидати поуздани и способни за извршење уговора у складу са 
условима утврђеним у тендерској документацији. Уговорни орган о фази 
претквалификације саставља записник у који уноси све битне чињенице и доноси одлуку 
о резултатима претквалификације, те исту скупа са записником доставља кандидатима. 
 
Захтјеви достављени након истека рока који је одредио уговорни орган враћају се 
кандидатима неотворени. 
 
Фаза бр. 2 - Позив на достављање почетних понуда и на преговарање:  
Уговорни орган шаље Позив за достављање почетних понуда понуђачима који су 
задовољили претквалификацијске услове уговорног органа. 
 
Након примања почетних понуда, Уговорни орган писменим путем позива све понуђаче 
који су доставили почетне понуде да започну преговоре са Уговорним органом. 
 
Фаза бр. 3 - Позив за достављање коначних понуда и оцјењивање коначних понуда: 
Након закључивања преговора Уговорни орган шаље Позив за подношење коначних 
понуда оним понуђачима са којим је преговарао. Понуђачи достављају коначне понуде, 
које се јавно отварају и које ће Уговорни орган прегледати да би се осигурало да су 
понуде прихватљиве. Уговорни орган оцјењује коначне понуде. 
 
Након тога уговорни орган додјељује уговор понуђачу који понуди најнижу цијену. 
 
1. Услови за квалификацију: 
Да би били позвани на учешће у преговарачком поступку, кандидати морају задовољити 
минималне услове из чл. 45-51. Закона о јавним набавкама, који су детаљно описани у 
овој Тендерској документацији. 
 
Захтјеви за учешће се требају доставити на сљедећу адресу: MX „Електропривреда 
Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње, Степе Степановића б.б.  89101 
Требиње, најкасније до 23.08.2019. године до 12:00 часова. 
 
Сви кандидати ће бити обавјештени о исходу квалификације и то у року од 7 (седам) дана 
од дана доношења одлуке. Само квалификовани кандидати ће бити позвани да доставе 
почетне понуде и затим да учествују у преговорима о техничким, економским и правним 
и другим аспектима уговора, ако уговорни орган оцјени да има основа за преговарање у 
циљу постизања економски, технички и правно најповољније понуде. 
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2. Критеријуми за оцјену почетних понуда: 
Кандидати морају испунити квалификационе услове и оцјена ће се вршити на начин 
описан у овом Позиву под фазом 1 - Претквалификација. 
 
3. Критеријуми за оцјену коначних понуда: 
Критеријум најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 
Уговор ће се додијелити понуђачу који је доставио технички задовољавајућу понуду са 
најнижом цијеном. 
Поступак додјеле уговора ће се провести у складу са Законом о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ” бр. 39/14). 
Сваки понуђач који има оправдани интерес за додјелу уговора о јавним набавкама и 
сматра да је уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду једне или 
више одредби Закона и/или подзаконских аката има право да уложи приговор на 
поступак на начин и у року који је одређен у члану 99. и 101. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ” бр. 39/14). 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Подаци о уговорном органу 

Уговорни орган:   MX „Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. 
Требиње 

Адреса:   Степе Степановића б.б.  89101 Требиње  

ИДБ/ЈИБ:  ЈИБ уговорног органа: 4401355450006    
ИБ уговорног органа: 401355450006 

Телефон:  +387 (59) 277 101;  

Факс:  +387 (59) 277 193 

Веб адреса:  www.ers.ba  

 
2. Подаци о особи задуженој за контакт 

Контакт особа:  Милан Шешлија 

Телефон:  +387 (59) 277 249 

Факс:  +387 (59) 277 193 

е-маил:  mseslija@ers.ba 

 
3. Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса: 

Уговорни орган нема података о привредним субјектима који су искључени из овог 
поступка јавне набавке због постојања сукоба интереса, у складу са чланом 52. Закона о 
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ” бр. 39/14). 
 

4. Редни број набавке 

Број набавке:   1279/19 

Референтни број из 
Плана набавки:  

2.18. – Сервисне услуге 

Број претходног 
информационог 
обавјештења 

Није објављен 

 
5. Подаци о поступку јавне набавке 

5.1.  Врста поступка јавне набавке:  Преговарачки поступак без објаве обавјештења  
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5.2.  Процијењена вриједност јавне 
набавке (без укљученог ПДВ):  

10.000,00 КМ (словима: десетхиљада КМ); 

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

Услуге 

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

НЕ  

5.5.  Период на који се закључује 
уговор:  

30 дана 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
6. Опис предмета набавке 

Предмет овог поступка је набавка услуга репарације УПС уређаја за непрекидно напајање, 
лоцираних у дата центру у Требињу и резервном дата центру у Електрокрајини, у складу 
са посебном Одлуком о покретању поступка набавке услуга репарације УПС уређаја за 
непрекидно напајање, лоцираних у дата центру у Требињу и резервном дата центру у 
Електрокрајини, број: 1.1/03/1-1279-1/19 од 20.05.2019. године, која је саставни дио 
Плана набавки за 2019. годину под ставком: 
- 2.19. Сервисне услуге (Шифра ЈРЈН 50323000-5 Одржавање и поправка периферних 

рачунарских уређаја) 
                 

7. Подјела на лотове: НЕ 
 

8. Количина предмета 
набавке:  

према Пројектном задатку – Анекс 1. 

 
9. Техничке 

спецификације: 
према Пројектном задатку – Анекс 1. 

 
10. Мјесто извршења услуга:  Сједиште уговорног органа у Требињу и Бања Луци. 

 
11. Рок извршења услуга 

Услуге се врше према потребама уговорног органа, започевши најраније након 
потписивања уговора у складу са договореним роковима, по запримању писменог 
захтјева или наруџбе уговорног органа. 

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

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

 
12. Услови за квалификацију 

12.1. Кандидат 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 земљи у којој је регистрован; 
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно 
у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни 
и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 
ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 
прописима земље у којој је регистрован; 
д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 
е) да је способан да обавља професионалну дјелатности у вези са предметом набавке у 
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације и регистрован је у 
одговарајућем професионалним или другом регистру да обавља професионалну 
дјелатност која је у вези са предметом набавке. 
 
12.2. Минимални услови за квалификацију кандидата, се доказују изјавама кандидата 
овјереним код надлежног органа: 

 Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 
набавкама) – Анекс 3. ТД 

 Изјава о испуњености услова из члана   46. став (1) Закона о јавним набавкама – 
Анекс 4. ТД 

 Изјава у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама – Анекс 6. ТД 
 

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

Наведени правни акт о удруживању мора испуњавати следеће услове: 
- именовање чланова Групе кандидата/понуђача са тачним идентификационим 

елементима (Назив, ЈИБ, ИБ, Адреса);  
- именовање водећег члана Групе кандидата/понуђача који има право иступа и 

представљања у име Групе кандидата/понуђача и овлашћење за потписивање уговора у 
име Групе кандидата/понуђача; 

- Група кандидата/понуђача мора да испуњава захтјеве у вези референци 
дефинисаних у тачки 13.3 Tендерске документације; 

- прецизирање који су чланови овлашћени за издавања фактура и наплату 
потраживања од Уговорног органа у име Групе кандидата/понуђача; 

- прецизирање неограничене солидарне одговорности између чланова Групе 
кандидата/понуђача за све обавезе које преузима група кандидата/понуђача и 
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење 
уговора. 
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Кандидат/понуђач који је самостално поднио захтјев за учешће, односно понуду, не 
може бити члан групе кандидата/понуђача у истом поступку јавне набавке. Члан групе 
кандидата/понуђача не може бити члан друге групе кандидата/понуђача у истом поступку 
јавне набавке. 

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

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

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

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

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

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

У случају да кандидати/понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, 
односно одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, 
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду 
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје 
репрограмиране обавезе. Уколико је кандидат/понуђач закључио споразум о репрограму 
обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, 
непосредно прије доставе захтјева/понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици 
извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне 
набавке. 

Докази које је дужан доставити изабрани кандидат/понуђач морају садржавати 
потврду да је у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском 
документацијом, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о 
испуњавању услова је дужан доставити у року од 12 дана, од дана запримања 
обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани 
кандидат/понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје 
понуде. Наиме, изабрани кандидат/понуђач мора испуњавати све услове у моменту 
предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

Уколико захтјев/понуду доставља група кандидата/понуђача, сваки члан групе мора 
испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана 
групе. 

Уговорни орган може дисквалификовати кандидата/понуђача из овог поступка јавне 
набавке уколико може доказати да је кандидат/понуђач био крив за озбиљан 
професионални прекршај у посљедње три године, али само уколико може доказати на 
било који начин, посебно значајни и/или недостатци који се понављају у извршавању 
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битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида (нпр. доказ о 
пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са Законом 
о облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног суда за 
штету коју је претрпио уговорни орган), или других сличних посљедица које су резултат 
намјере или немара тог привредног субјекта (докази у складу са постојећим прописима у 
Босни и Херцеговини). 

Уговорни орган ће одбацити захтјев/понуду, ако кандидат/понуђач није доставио 
тражене доказе или је доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације 
које су доказ испуњења услова из чланова од 45. до 51. Закона о јавним набавкама. 

Уговорни орган ће одбити захтјев/понуду понуђача у складу са одредбама члана 52. 
став 1. Закона о јавним набавкама. 
 

13. Остали услови за квалификацију 
13.1 Што ce тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом 47. Закона, захтјев 
ће бити одбачена ако кандидат не испуни сљедеће минималне критеријуме: 

а) пословање без губитака у посљедње двије године, 
б) солвентност у посљедњих 6 мјесеци. 

 
13.2 Оцјена економског и финансијског стања кандидата, пo критеријумима из става 13.1, 
ће ce извршити на основу сљедеће изјаве и докумената: 

а) биланс успјеха за посљедње двије финансијске године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања у предметном сегменту, ако je понуђач регистрован, 
односно почео са радом прије мање од двије године. 
б) потврда банке о солвентности. 
Документи наведени у ставу (1) овог члана достављају се као обичне копије заједно са 

Изјавом коју овјерава кандидат, у форми и на начин који прописује Агенција 
подзаконским актом (Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до д) и 
(4) Закона о јавним набавкама – Анекс 5. ТД). 
 
13.3 Што се тиче техничке и професионалне способности, кандидати требају испунити 

сљедеће минималне услове:  
13.3.1. Да је овлаштен дистрибутер и сервисер УПС уређаја у Босни и Херцеговини.  

 
13.4 Оцјена техничке и професионалне способности кандидата, по тачки 13.3.1. 

Тендерске документације ће се извршити на основу Изјава понуђача да је овлаштен 
да врши одржавање и сервис УПС уређаја те да би било каква активност треће стране 
у смислу измјена и надоградње на предметним уређајима представљало кршење 
ауторских права и права индустријске својине. 

 
13.5. У случају да захтјеве/понуде доставља Група кандидата/понуђача, документи 
дефинисани тачкама од 13.3 до 13.4 Тендерске документације се достављају за групу.  
 

14. Садржај захтјева за учешће 
У складу са Фазом бр.1 - Предквалификација, односно условима квалификације ове 
Тендерске документацију, кандидат је дужан доставити сљедећа документа: 
1. Пројектни задатак -Анекс 1; 
2. Образац за достављање захтјева за учешће - Анекс 2; 
3. Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 

набавкама) – Анекс 3. ТД; 
4. Изјава о испуњености услова из члана   46. став (1) Закона о јавним набавкама – 
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Анекс 4. ТД; 
5. Изјаву о испуњености услова из члана   47. став (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о 

јавним набавкама- Анекс 5 ТД; 
6. Изјава у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама – Анекс 6. ТД; 
7. Докази тражени тачкaмa од 13.1. до 13.5. ове Тендерске документације.  
 
Понуђач који докаже своју квалификованост биће позван за достављање почетних понуда 
и уз позив ће бити достављени документи који се захтијевају за почетну понуду. 
 
15. Начин достављања захтјева 
Захтјев, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у Уговорном органу, на 
адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у 
информацији о преговарачком поступку без објаве обавјештења и тендерској 
документацији. Сви захтјеви запримљени након тог времена су неблаговремени и као 
такви, неотворени ће бити враћени кандидату.  
Захтјеви се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу Уговорног 
органа, у затвореној омотници на којој, на предњој страни омотнице, мора бити 
наведено: 
 
MX „Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње, Степе 
Степановића б.б.  89101 Требиње 
ЗАХТЈЕВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА РЕПАРАЦИЈЕ УПС УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ МХ ЕРС-а  
Број набавке: 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

У лијевом горњем углу коверте назив и адреса кандидата.  
Назив и адреса кандидата / групе кандидата 

Захтјев се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 
листова. Ако је захтјев израђен у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на 
начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове захтјева као што 
су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани 
кандидат обиљежава називом и наводи у садржају захтјева као дио понуде. 

Странице захтјева се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када 
је захтјев израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки слиједећи 
дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава 
претходни дио. Гаранција као дио понуде се не нумерише. Ако садржи штампану 
литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално нумерисане бројеве, онда се ти 
дијелови понуде не нумеришу додатно. 

Захтјев неће бити одбачен уколико су листови понуде нумерисани на начин да је 
обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не 
мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у 
обавјештењу о набавци и тендерској документацији. 
 
16. Језик и писмо  
Захтјев се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном 
или ћириличном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од 
службених језика у Босни и Херцеговини.  
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Документација тражена тендерским документом може бити и на другом језику, али у том 
случају обавезно се прилаже и превод овлаштеног судског тумача за језик са којег је 
превод извршен. 
 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
17. Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева 
Захтјев се достављају на начин дефинисан у тачки 15. ове тендерске документације и то: 
 

Уговорни орган:  
MX „Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. 
Требиње 

Улица и број:  Степе Степановића б.б.  89101 Требиње  

Соба број: Протокол 

Датум: 23.08.2019. године 

Вријеме до када се 
примају понуде:. 

До 12:00 часова 

 
Захтјев запримљен након истека рока за пријем се враћа неотворен кандидатима. 
Кандидати који захтјеве достављају поштом преузимају ризик уколико захтјев не стигне 
до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом. 

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

 
18. Подуговарање 
У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, мора 
се изјаснити који дио (описно или процентуално) ће пренијети на подуговарача, са 
обавезом да подуговорање реализује у складу са одредбама члана 73. Закона о јавним 
набавкама.  
 
У случају подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани 
понуђач. 
 
19. Уколико се као понуђач јави физичко лице (услови и докази) 
У случају да захтјев доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка ц) 
Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова личне способности дужан је 
доставити сљедеће доказе: 

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

коју је регистрован, 

b) потврда надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензионо-инвалидско 

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

у радном односу), 

c) потврда надлежне управе да измирује све пореске обавезе као физичко лице 

регистровано за самосталну дјелатност.  

Поред доказа о личној способности, дужан је доставити све доказе у погледу економско-
финансијске способности и техничке и професионалне способности, који се траже у тачки 
13. Tендерске документације. 
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20. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу 
Плаћање изабраном понуђачу, односно подуговарачу (ако је предвиђно плаћање 
подуговарачу) ће се вршити у року од 15 дана од дана издавања исправне фактуре за 
извршену услугу, по цијенама које су дате у понуди, на жиро - рачун понуђача наведен на 
фактури, односно жиро - рачун подуговарача наведен у уговору о подуговарању. 
У случају да уговорни орган касни са плаћањем, али да је кашњење резултат пропуштања 
предузимања радњи за које је уговорни орган одговоран, понуђач ће моћи наплатити 
законску затезну камату.   
 
Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ). 
Уколико понуђач цијену понуде искаже у страној валути, прерачун цијене понуде у БАМ, 
се врши према средњем курсу Централне банке БиХ, на дан отварања понуде. 
Извршилац услуге се обавезује на непромјењивост понуђене цијене током уговорног 
периода. 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

21. Трошак захтјева и преузимање тендерске документације 
 

Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.  
Тендерска документација се може преузети на сљедећи начин: 
- у сједишту Уговорног органа, на адреси датој у тачки 15. Tендерске документације, након 
доставе писменог захтјева у ком се наводе идентификациони подаци понуђача (назив, 
адреса, ЈИБ, контакт особа, контакт телефон и e-mail адреса), сваким радним даном од 
07,00 до 15,00 часова, почев од дана објављивања овог обавјештења на сајту Матичног 
предузећа до 23.08.2019. године у 10:00 часова, лично, путем редовне поште са плаћањем 
трошкова доставе на терет понуђача или путем e-mail-a. 
22. Исправка и/или измјена тендерске документације 
Уговорни орган ће о свим измјенама тендерске документације дужан је обавјестити све 
потенцијалне кандидате за које зна да су преузели тендерску докумнтацију, на један од 
начина наведених у тачки 21. Tендeрске документације. 
У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде 
захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен 
насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.   
У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће 
обавјестити све потенцијалне кандидате који су преузели тендерску документацију на 
један од начина из тачке 21. Tендерске документације, стим да у одговору о појашњењу 
неће наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење.  
23. Измјена и/или допуна захтјева и одустајање  
До истека рока за пријем захтјева, кандидат може свој захтјев измјенити и/или допунити и 
то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 15. 
Tендерске документације, и то: 
 
MX „Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње, Степе 
Степановића б.б.  89101 Требиње 
ИЗМЈЕНА И/ИЛИ ДОПУНА ЗАХТЈЕВА ИЛИ ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАХТЈЕВА ЗА НАБАВКУ услуга 
репарације УПС уређаја  
Број набавке: 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 
У лијевом горњем углу коверте назив и адреса кандидата.  
Назив и адреса кандидата / групе кандидата 



Кандидат може до истека рока за пријем захтјева одустати од свог захтјева, на начин да 

достави писану изјаву да одустаје од захтјева, уз обавезно навођење предмета набавке и 

броја набавке, и то најкасније до рока за пријем захтјева. 

Захтјев се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем. 

24. Поука о правном лијеку 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од 

10 дана од дана преузимања тендерске докумнтације. 

ПРИЛОЗИ: 

1. Пројектни задатак -Анекс 1 
11. Образац за достављање захтјева за учешће-Анекс 2 
111. Изјаве из члана 45. Закона о јавним набавкама -Анекс 3 
IV. Изјаве из члана 46. Закона о јавним набавкама -Анекс 4 
V. Изјаве из члана 47. Закона о јавним набавкама -Анекс 5 
VI . Изјава из члана 52. Закона о јавним набавкама-Анекс 6 
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Анекс 1 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 
Услуге репарације уређаја за непрекидно напајање, лоцираних у дата центру у Требињу 
и резервном дата центру у Електрокрајини, за потребе МХ ЕРС-а: 
 

Редни 
број 

Репарација УПС уређаја Количина 

1. Socomec Mastery BC 30 2 
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Анекс 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА 
 

Број набавке :  1279/19 
 

УГОВОРНИ ОРГАН: MX „Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. 
Требиње, Степе Степановића б.б.  89101 Требиње  

 

 
КАНДИДАТ*............................................................................................................................ 
(Уписује се назив кандидата, адреса, ЈИБ и ИД број) 

 

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

 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

 

Име и 
презиме 

 

Адреса  

Телефон  

Факс  

E-mail  

 
 

ИЗЈАВА КАНДИДАТА* 

 
*Уколико захтјев доставља група кандидата, онда Изјаву кандидата попуњава 
представник групе кандидат. 

 
У поступку јавне набавке, услуга репарације УПС уређаја, коју сте покренули, 
достављамо захтјев и изјављујемо слиједеће: 

 
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 1279/19, овом 

изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или 
ограничења. 

 
2. Одговарамо захтјевима из тендерске документације за извршење услуга, у складу 

са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 
роковима, без икаквих резерви или ограничења. 
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3. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се 

доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, економске и 
финансијске способности, те техничке и професионалне способности који су 
тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо 
изјавама у овој понуди; 
 

 
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:[…………………………]  
 
Потпис овлаштеног лица: […………………………] 
 
Мјесто и датум: [……………………………...….]  
 
Печат предузећа: 
 
Уз понуду је достављена слиједећа документација: 
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
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Анекс 3 

Изјава  

о испуњености услова из члана   45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 

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

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

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

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД 

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

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

понуђач у поступку јавне набавке 

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

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

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

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

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

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

материјалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

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

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

организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са 

важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 

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

ликвидационог поступка; 

 
в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања 

и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи 

регистрације; 

 
г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у 

складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 
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У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора 

достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и 

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

 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 

пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 

законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 

лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за 

који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача 

(правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 

 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени 

поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама у 

случају сумње у тачност  података  датих  путем  ове  изјаве  задржава  право  

провјере  тачности  изнесених информација код надлежних органа. 

 
 

Изјаву дао: 
 

………………………………………………. 
 

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

Потпис и печат надлежног органа: 
 

М.П. 
…………………………........................... 
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Анекс 4 

Изјава  

о испуњености услова из члана   46. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) 

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

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

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

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД 

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

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

понуђач у поступку јавне набавке 

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

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

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

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

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

………………………………………………, а у складу са чланом 46. став (1) под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

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

а) Способан да обавља професионалну дјелатности у вези са предметом набавке у 

складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације и регистрован је у 

одговарајућем професионалним или другом регистру да обавља професионалну 

дјелатност која је у вези са предметом набавке; 

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

достави документе из члана 46. став (1) на захтјев уговорног органа и у року којег 

одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 

 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 

пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 

законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
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способност обављања професионалне дјелатности из члана 46. Закона о јавним 

набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ 

до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 

одговорно лице понуђача. 

 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени 

поступак јавне у случају сумње у тачност  података  датих  путем  ове  изјаве  

задржава  право  провјере  тачности  изнесених информација код надлежних органа. 

 
 

Изјаву дао: 
 

………………………………………………. 

 

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

Потпис и печат надлежног органа: 
 

М.П. 
…………………………........................... 
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Анекс 5 
 

Изјава 
о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке а) и (4) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 
 
 
Ја, нижепотписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом 

број:________ издатом од ____________________, у својству представника привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности 

________________________________________(Навести положај, назив привредног 

друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број:____________________, чије 

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

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

_________________________________________________  (Навести тачан назив и врсту 

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

________________________________________ (Навести тачан назив уговорног органа), за 

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

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

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

одговорношћу 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
 
Документи чије обичне копије доставља понуђач ____________________ у наведеном 

поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска способност из 

члана 47. став (1) тачке а) су истоврсни са оригиналима. 

 

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

достави документе из члана 47. став (1) тачке а) на захтјев уговорног органа и у року којег 

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

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба 

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

као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те 
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да давање нетачних података у документима којима се доказује економска и финансијска 

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

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

од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 

 
Изјаву дао: 
 

………………………………………………. 
 

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

Потпис и печат понуђача/ кандидата: 
 

 М.П. 
…………………………........................... 
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Анекс 6 
Изјава 

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

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

картом ……………………………… издатом од …………………………………………….., у својству 

представника привредног друштва  или  обрта  или  сродне  дјелатности  (Навести 

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

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

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

понуђач у поступку јавне набавке 

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

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

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

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

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

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

набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

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

којој фази процеса јавне набавке. 

 
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, 

радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које 

треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног 

или одговорног лица. 

 
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног 

овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од 

обављања радњи, које не треба извршити. 

 
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у 

јавним набавкама. 
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5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 

предмета поступка јавне набавке. 

 
 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривичн дјело 

давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности 

утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине. 

 
 

Изјаву дао: 

……………………………………………… 

 

Мјесто и датум давања изјаве: 

………………………………………………. 

 

Потпис и печат надлежног органа: 

М.П. 
…………………………………………………….. 
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