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ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

1) Назив и адреса угпвпрнпг пргана:  
назив: ЈЗУ“Дом здравља“ Градишка,  

адреса:  78400 Градишка, Ул.Др Младена Стојановића бр.18 

 

2) Идентификаципни брпј / Јединствени идентификаципни брпј угпвпрнпг 
пргана - ИДБ/ЈИБ угпвпрнпг пргана: 4401050180009 

 

3) Телефпн, факс, интернет адресу или адресу електрпнске ппште гдје 
кандидати / ппнуђачи мпгу тражити инфпрмације или ппјашоеоа везанп 
за тендерску дпкументацију, пднпснп ппступак јавне набавке:  
 

телефон:051/826-720 

факс: 051/813-392 

e-mail:domzdravlja@gradiska.com 

 

4) Име лица или службе у угпвпрнпм пргану задужених за кпнтакт: Весна 
Обрадовић 

 

- Телефон:051/816-807 
- факс: 051/813-392 
- e-mail:domzdravlja@gradiska.com 
 

 

Комуникација и свака друга размјена информација између уговорног органа и 

привредних субјеката обављаће се у писаном облику, путем поштанске пошиљке, 

телефакса, електронске поште / е-пошта, или комбинацијом тих средстава. 

 

Информације у вези са поступком јавне набавке, као што су информације везане 

за увид и преузимање тендерске документације, захтјев за појашњење и друге 

информације, могу да се добију искључиво од надлежног  контакт лица  у 

уговорном органу задуженог  за контакт из ове тачке. У супротном размјена 

информација није ваљана.  
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5.) Код уговорног органа не постоје привредни субјекти који се, у планираном 

поступку јавне набавке, могу појавити као учесници, а који су у ситуацијама из 

члана 52. ст. (4) и (5) Закона  

 

 

 

6.) Редни брпј набавке у плану набавки са изабраним ппступкпм за дпдјелу 

угпвпра:  

Ради се о ванпланској набавци која је, као таква, одобрена посебном одлуком уговорног 

органа о покретању поступка бр.01-5922-1/19 од 29.10.2019.године у складу са чл.17.став (1) 

Закона 

а изабрани поступак за додјелу уговора је отворени поступак. 

 

 

Сажетак обавјештења о набавци објављен у „Службеном гласнику БиХ“ . 

 

 

7.) Врста угпвпра п јавнпј набавци  са прпцијеоенпм вриједнпсти јавне набавке:  

Врста уговора о јавној набавци: у предметној набавци ријеч је о уговору о 

јавној набавци  робе, лизинг. Уговор о јавној набавци робе је уговор о јавној 

набавци чији је предмет куповина новог санитетског возила путем лизинга 

 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи: 90.000 КМ.  

 

 

8.) Ппдатак п тпме да ли се предвиђа или не закључиваое пквирнпг сппразума 

Након проведеног поступка јавне набавке закључиће се уговор о јавној набавци 

робе.  

Закључење оквирног споразума није предвиђено.  
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

9. Опис предмета набавке 

Предмет овог поступка је испорука новог санитетскпог возила возила путем финансијског 

лизинга у трајању од 60 (шездесет) мјесеци.  

     

  

Под термином „ново возило“ подразумијева се некориштено возило са уграђеним потпуно 

новим дијеловима и које се након испоруке први пут  региструје.  

Возило се набавља путем финансијског лизинга у трајању од 60 ( шездесет) мјесеци, односно 60 

(шездесет ) једнаких мјесечних рата на име накнаде за лизинг. 

Износ учешћа уговорног органа у укупној вриједности предмета лизинга је до  24%  . 

 

Како уговорни орган (Купац) предметну робу/возило набавља путем финансијског 

лизинга, понуду у предметном поступку може доставити само група понуђача коју као 

чланови чине Испоручилац предмета лизинга (Продавац) и Давалац лизинга 

 

10.ЈРЈН ознака предмета набавке: 34114121-3 

 

11.ЈРЈН назив предмета набавке:  санитетско возило  
 

12. Количина предмета набавке 

Предмет набавке је испорука 1( једног ) новог  санитетског возила путем финансијеког лизинга, 

у складу са техничким захтјевима исказаним у овој документацији. 

 

13.Техничке спецификације  

Понуђач је дужан понудити и испоручити предметну робу на начин да иста одговара техничким 

условима и карактеристикама који су наведени у тендерској документацији. 

 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

 

САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 

 

1. 

Техничке карактеристике 

 

- Врста возила: ново санитетско возило 

- Каросерија: комби, затворена 

- Број сједишта: 3 

- Број врата: 4 

- Боја возила: бијела 

- Година производње: 2019. (ново) 

 

2. 

Мотор, мјењач и погон 

 

- Врста мотора/погонско гориво: дизел 

- Тип мотора: дизел са турбо пуљачем 

- Запремина мотора (ccm
3
):  од 2100 до 2200

 

- Снага мотора (kW/KS): од 100-110 

- Норма мотора: минимално Euro 6.2 
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- Мјењач: мануелни 

- Погонска осовина: напријед 

 

 Спољашње димензије возила 

 

 

- Дужина: од 5200 mm до 6000 mm 

- Ширина: од 2500 mm до 2700 mm 

- Висина: од 2500 mm до 2800 mm 

- Међуосовинско растојање: од 3800 mm до 4100 mm 

 

 Димензије санитетског простора 

 

 

- Дужина: од 3500 mm до 3800 mm 

- Ширина: од 1700 mm до 2100 mm 

- Висина: од 1600 mm до 2000 mm 

- Запремина: 13 cm
3 

 

3. 

Серијска опрема 

 

- Систем за контролу стабилности возила (ESP) 

- Систем против блокирања точкова приликом кочења (ABS) 

- Систем за помоћ код наглог кочења (AFU) 

- Зрачни јастук за возача 

- Централно закључавање даљинским управљањем 

- Припрема за радио без звучника 

- Електрично помицање стакала 

- Електрично подесиви и гријани вањски ретровизори 

- Облоге унутрашњости 

- Сједиште возача са подешавањем по дужини и висини 

- Клупа за двије особе на сувозачевој страни 

- Кровни спремишни простор 

- Преградна стијена 

- Неостакљена клизна десна врата (?) 

- Резервни точак 

- Резервоар за гориво: од 90-100 литара 

- Сједиште возача са наслоном за руке 

- Сједиште возача са подешавањем у лумбалном дијелу 

- Клима уређај 

- Темпомат 

- Аудио систем са 5-инчним екраном осјетљивим на додир 

- Систем за handsfree телефонирање 

- Bluetooth 

- USB прикључак 

- Помоћ при паркирању уназад 

- Серво управљач 

- Брисач задњег стакла 

4. 

Остали услови 

 

- Рок испоруке возила: до 60 дана 

- Дорада и атест у санитетско возила 

- Гаранција на возило: минимално 2 године на мотор и остале склопове без ограничења километраже 

- Гаранција на каросерију: минимално 5 година  

- Гаранција на квалитет радова и опрему: 1 година, осим за дефибрилатор (2 године) 

- Постојање овлаштеног сервиса за сервисирање предметних возила 

 
 
1. Надоградња - опрема санитетског дијела возила 
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- СВЈЕТЛОСНО ЗВУЧНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: плави сигнални ЛЕД блок напријед.Тротонска 

електронска сирена, флоуресцентна фолија црвене боје 3М с предње, задње и бочних страна. 

Испис на предњој хауби возила АМБУЛАНЦЕ, на вратима натпис ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 

полукружно у средини ЈУ по захтијеву купца. 

- НОСИЛА – самоутоварна колица са иноx рампом – Стандард, постоље колица, предњи и задњи 

блокатори, мадрац. 

- КЛУПА  уграђена на десном унутрашњем блатобрану болесничког простора. 

- Помочно медицинско преклопно сједиште изнад узглавља носила. 

- КИСИК ОПРЕМА: 10 лит. Боца кисика, уграђена плоча за прикључак АНФОР за кисик, 

манометар, дозатор кисика и регулациони вентил са овлаживачем. 

- ДОДАТНА РАСВЈЕТА болничке кабине, плоча са прекидачима. 

- Клима и топловодно гријање  у болесничком простору. 

- Двосмјерни кровни вентилатор. 

- Унутрашње облоге болничког простора од полиестера. 

- Под ојачан, раван и прекривен неклизајућом подлогом. 

- Инфузиона кутија смјештена у строп. 

- Ормар са полицама за смјештај медицинске опреме. 

- Унутрашњи прикључак 12V – 2 ком, утичница 220V. 

- Стакло на бочним клизним вратима 

- Стакла на задњим крилним вратима 

- Стакла болничког простора матирана. 70 % 

- Рефлектор на задњим вратима ( рад ноћу) 

- Рукохват за лакши улазак у возило. 

- Дефибрилатор 

- ЕКГ апарат 6-канални 

- Атест возила за санитетску намјену од овлашћене куће 

 

 
 
 

14.Мјесто испоруке робе 

Мјесто испоруке је сједиште уговорног органа 

ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ГРАДИШКА  адреса Младена Стојановића бр.18 

15. Рок испоруке роба 

Роба ће се доставити/испоручити  у року до 60 (шездесет)  дана од дана обостраног закључења 

уговора. 

 

УСЛОВИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

 

16.Услови за квалификацију – лична способност 

(за Продавца/испоручиоца возила и  Даваоца лизинга) 

 

 Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности из члана 45. став (1) Закона доказати 

да: 

a) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривично дјело 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

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

b) 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 обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 

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

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у 

земљи у којој је регистрован; 

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

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

  

Понуђач, у сврху доказа о испуњавању претходних услова личне способности (члан 45. став 

(1) Закона), дужан је у понуди, доставити попуњену и овјерену код надлежног органа (суд, 

нотар или опћина) Изјаву која је саставни дио тендерске документације. Изјава се доставља 

у форми утврђеној у Анексу 3. ове тендерске документације и не може бити старија од 

датума објаве обавјештења за предметну набавку.  

  У случају да се у понуди не достави наведени документ или се не достави на начин како је 

тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања наведеног услова за 

квалификацију. 

Напомиње се да ако уговорни орган буде имао сумње о постојању околности везаних за 

личну способност понуђача, исти ће се обратити надлежним органима с циљем прибављања 

потребних информација у предметном поступку.  

За понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине не тражи се посебна надовјера  

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити 

овјерену изјаву. 

 

Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан доставити 

слиједеће доказе, не старије од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана достављања понуде у 

оригинали или овјереној копији, у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то: 

a) Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена 

правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној 

организацији, за корупцију, превару или прање новца.           

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

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

поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности. 

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

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

осигурање и здравствено осигурање; 

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

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

 

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном 

плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, 

директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне институције/а да понуђач 

у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио 

споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату 

обавеза, непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају 

своје обавезе и  тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.  

Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 

моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У 

противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву.  

Доказе о испуњавању услова је дужан доставити на протокол уговорног органа, на исти 

начин како се доставља и понуда, у року од 7 (седам) дана од дана запримања 

обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани 

понуђач не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, 
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изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се 

сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у 

погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе. 

 

Напомена: 

Уколико понуђач у саставу понуде уз Изјаву о испуњавању услова из члана 45. став (1)тачка а) 

до д) Закона (овјерена код надлежног органа) достави и тражене доказе који су наведени у 

Изјави, ослобађа се обавезе накнадног достављања истих, ако буде изабран. Достављени 

докази морају бити оригинали или овјерене копије и не могу бити старији од три мјесеца, 

рачунајући од дана предаје понуде. 

 

Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико 

може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај (члан 45. став (5) 

Закона) у посљедње три године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно 

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

довели до његовог пријевременог раскида (нпр. доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора 

због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка штете 

(правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган), или других 

сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у 

складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).   

 

17. Остали услови за квалификацију 

 

17.1. Способност обављања професионалне дјелатности 

  (за Продавца/испоручиоца возила и  Даваоца лизинга) 

 

Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају бити  

регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке. 

У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду доставити 

доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у земљи у којој су 

регистровани или да доставе посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује 

њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке. 

 У том смислу као доказ ће се у обзир узети: 

- актуелни извод из судског регистра, оригинал или овјерена копија, чији датум 

издавања није старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана достављања понуде (под 

даном достављања понуде сматра се дан који је уговорни орган одредио у тендерској 

документацији као датум за пријем понуда). Актуелни извод из судског регистра 

мора садржавати све податке за које је, према важећим прописима о регистрацији, 

прописано да их такав документ садржи; 

       

 

Давалац лизинга обавезан је доставити важећу дозволу за обављање послова лизинга 

издану од стране надлежне Агенција за банкарство (овјерена копија). 

 

Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. 

У случају да се у понуди не доставе наведени документи у вези са способности обављања 

професионалне дјелатности понуђача (члан 46. Закона) или се не доставе на начин како је 

напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљњег учешћа због неиспуњавања наведеног 

услова за квалификацију. 
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17.2. Економска и финансијска способност 

   (за Продавца/испоручиоца возила и  Даваоца лизинга) 

 

- Нема посебних услова за економску и финансијску способност 

 

 

17.3. Техничка и професионална способност 

17.3.1. Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђач треба испуњавати сљедеће 

минималне услове: 

 

  

1. да је испоручилац возила овлаштени продавац за марку возила које је предмет 

понуде, 

2. да је понуђач овлаштени сервисер понуђеног возила и да посједује или користи 

одговарајући пословни простор за сервис возила у сједишту уговорног органа, 

технички опремљен и кадровски оспособљен за сервисирање понуђених возила, 

3. да ће понуђач дати гаранције (јамства) за возила према захтјевима из техничких 

спецификација возила. 

 

17.3.2 Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу 

сљедећих доказа које достави понуђач: 

        а) 1. Документ ( изјава или овлаштење или ауторизација), важећи у моменту достављања 

понуде, издат и овјерен од стране произвођача или генералног заступника, којом 

понуђач доказује да је генерални заступник или овлаштени продавац понуђених возила, 

односно не може као доказ доставити документ који је издао сам себи ; 

            2. Документ (изјава или овлаштење или ауторизација), важећи у моменту достављања 

понуде, издан и овјерен од стране произвођача или генералног заступника којом понуђач 

доказује да је овлаштени сервисер и изјава понуђача да посједује или користи 

одговарајући пословни простор за сервис возила у сједишту уговорног органа, технички 

опремљен и кадровски оспособљен за сервисирање марке и типа понуђених возила; 

           3. Изјава понуђача (потписана и овјерена од стране овлаштене особе) о гаранцији 

(јамству) за возила према захтјевима из техничке спецификације возила; 

           4.  Каталог или проспект понуђене марке и типа/модела возила који мора да садржи 

доказе за све захтијеване тачке из техничке спецификације возила. 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

18. Садржај понуде и начин припреме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика 

у Босни и Херцеговини. При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова 

из тендерске документације. Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске 

документације.  

Понуда мора садржавати најмање: 

1. Образац за понуду - Анекс 1 

2. Образац за цијену понуде - Анекс 2 

3. Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона - Анекс 3; 

4. Докази о испуњености услова из члана 49. (Техничка и професионална способност у 

поступку набавке роба) Закона; 

5. Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона - Анекс 4; 
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6. Повјерљиве информације - Анекс 5, 

7. Попис документације која чини садржај понуде. 

   

19. Начин достављања понуде 

Понуда се доставља у оригиналу , на којем ће читко писати  ПОНУДА за набавку 

санитетског возила. Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у 

уговорном органу, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена 

наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након 

тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.  

Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног 

органа, у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено: 

 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ГРАДИШКА 

Ул. Младена Стојановића бр.18 

78400 ГРАДИШКА 

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ 

ЛИЗИНГА  

„ НЕ ОТВАРАЈ- отвара комисија“ 

      

       

      На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће: 

      Назив и адреса понуђача /групе понуђача 

 

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

Исправке у понуди морају битит израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом и 

печатом понуђача. Сви листови понуде морају бити са нумерисаним страницама и чврсто 

увезани. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 

листова. Под чврстим увезом подразумијева се понуда укоричена у књигу или понуда 

осигурана јамствеником са воштаним жигом или са наљепницом на којој је отиснут печат 

понуђача. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на 

начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелови понуде као што су 

каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани понуђач обиљежава 

називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.  

Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је 

понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки слиједећи дио 

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

Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално 

нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу поново. 

Понуда ће бити одбачена уколико листови нису нумерисани на начин да је обезбјеђен 

континуитет нумерисања. 

 

20. Допуштеност достављања алтернативне понуде 

Није допуштено достављање алтернативне понуде. 

 

21. Образац за цијену понуде 
           Образац за цијену понуде који је дат као Анекс 2 Упутства о начину и припреми модела  

тендерске  документације, се припрема у складу са захтјевима из тендерске документације и 

чини саставни дио тендерске документације.  

Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим 

захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач 
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пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, 

његова понуда ће бити одбачена.   

 

22. Начин одређивања цијене 

Цијена понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде, уколико је предмет набавке 

подијељен по ставкама. 

 Цијена понуде се пише бројевима и словима. У случају неслагања износа уписаних бројчано 

и словима, предност се даје износу уписаном словима. 

Цијена понуде је непромјењива. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити понуду која 

садржи цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са овим ставом. 

Понуђена цијена роба ( без ПДВ-а) треба укључивати све обавезе и трошкове везане за 

ту робу. 

  

Понуђач може дати попуст на понуду, под условом да га искаже посебно, како је 

дефинисано Обрасцем за достављање понуда (Анекс 1) и Обрасцем за цијену понуде ( Анекс 2). 

Ако понуђач не искаже попуст на прописан начин, сматрат ће се да није ни понудио попуст.  

 

23. Валута понуде 

Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ). 

 

24. Критериј за додјелу уговора 

Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена  

 

25. Језик и писмо понуде 

Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном 

или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених 

језика у Босни и Херцеговини.  

Изузетно дио попратне документације (каталози, брошуре, и сл.) 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 на један од службених језика у Босни и Херцеговини. 

 

26. Рок важења понуде 

     Важење понуде је 90( деведесет) дана рачунајући од истека рока за подношење понуда. 

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока 

важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио захтјев 

уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне набавке.  

Понуђач који да сагласност на продужење периода важења понуде, дужан је обезбједити и 

продужење гаранције за озбиљност понуде. 

 

       ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

27. Мјесто, датум и вријеме пријема понуда 

Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 19. ове тендерске документације и то: 

      Уговорни орган: ЈЗУ „Дом здравља „ Градишка 

      Улица и број: Младена Стојановића 18 Градишка 

      Датум: 14.11.2019.године 

      Вријеме до када се примају понуде: до 12,00 сати 

 

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима. 

Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до 

крајњег рока утврђеног тендерском документацијом. 
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28. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда 

       

     Уговорни орган: ЈЗУ „Дом здравља „ Градишка 

      Улица и број: Младена Стојановића 18 Градишка 

      Датум: 14.11.2019.године 

      Вријеме до када се примају понуде: до 13,00 сати 

  

 

 

29. Подуговарање 

У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, мора се 

изјаснити који дио (описно или процентуално) ће дати подуговарачу. У понуди не мора 

идентификовати подуговарача, али мора се изјаснити да ли ће бити директно плаћање 

подуговарачу. 

Уколико у понуди није идентификован подуговарач, изабрани понуђач је дужан, прије него 

уведе подуговарача у посао, обратити се писмено уговорном органу за сагласност за увођење 

подуговарача, са свим подацима везано за подуговарача. 

Уговорни орган уколико одбије дати сагласност за увођење подуговарача за које је изабрани 

понуђач доставио захтјев, дужан је писмено обазложити разлоге због којих није дао сагласност 

(нпр. по пријему захтјева уговорни орган је урадио одређене провјере и утврдио да је 

подуговарач  дужник по основу ПДВ-а).  

У случају подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани 

понуђач. 

 

30. Група понуђача 

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

квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на сљедећи начин: 

- група понуђача као цјелина мора испуњавати услове који су наведени у тачки 

17.2. и 17.3. тендерске документације, што значи да група понуђача може 

кумулативно испуњавати постављене услове и доставити документацију којом 

доказује испуњавање постављених услова, 

- услове који су наведени под тачком 17. и 17.1. мора испуњавати сваки члан групе 

понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора доставити 

документацију којом доказује испуњавање постављених услова, на начин 

предвиђен за достављање доказа. 

 

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

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

учешћа у поступку јавне набавке. Наведени правни акт мора садржавати: ко су чланови групе 

понуђача са тачним идентификационим елементима, ко има право иступа и представљања 

групе понуђача,  као и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Уколико се понуђач одлучи да учествује као члан групе понуђача, не може учествовати и 

самостално са својом понудом у истом тендеру тј. лоту, нити као члан друге групе понуђача, 

односно поступање супротно захтјеву уговорног органа ће имати за посљедицу одбијање свих 

понуда у којима је тај понуђач учествовао. 

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

набавке. 
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31. Рок за доношење одлуке о избору 

Уговорни орган је дужан донијети Одлуку о избору најповољнијег понуђача  или поништењу 

у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана од дана истека 

важења  понуде. 

Уговорни орган је дужан да Одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим 

понуђачима у поступку набавке у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана од дана 

доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке електронским путем, или путем 

поште, или непосредно (уговорни орган одређује начин комуникације у поступку јавне 

набавке). 

 

32. Рок, начин и услови плаћања  

      Понуђач је обавезан уз своју понуду доставити План отплате лизинга. 

Лизинг накнада ће бити отплаћена у 60 (шездесет ) мјесечних рата према Плану и без посебно 

испостављеног рачуна. 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

33. Трошак понуде и преузимање тендерске документације 

Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач. 

Тендерска документација се може преузети на порталу Јавних набавки.  

Тендерска документација ће бити објављена и доступна  и на адреси www.dzgradiska.com 

34. Појашњење и исправка или измјена тендерске документације 

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење 

понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев 

привредног субјекта за појашњење, било према налогу Уреда за разматрање жалби, измјенити 

тендерску документацију. О свим измјенама тендерске документације дужан је обавијестити 

све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели тендерску документацију, на један од 

начина наведених у тачки 33. тендерске документације. 

У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде 

захтјевати додатно вријеме, уговорни орган 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 понуђаче који су преузели тендерску документацију, с тим да у 

одговору о појашњењу неће наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење. 

Захтјев за појашњење се може тражити најкасније 10 дана прије истека рока за пријем понуда.          

Уговорни орган је дужан у року од 3 дана, а најкасније  5 дана  прије истека рока за 

подношење понуда доставити писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима.  

 

35. Повјерљивост документације привредних субјеката 

Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви, дужни 

су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти подаци сматрају 

повјерљивим.  

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су: 

1. укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 

2. предмет набавке, односно понуђена роба од које зависи поређење са техничком 

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

спецификације; 

3. докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби чл. 45.-51. Закона). 
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36. Измјене, допуне и повлачење понуда 

До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и то да 

у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 19. тендерске 

документације, и то: 

Уговорни орган: ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка  

Улица и број: Младена Стојановића 18  

 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ 

„НЕ ОТВАРАЈ“  

 

На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе слиједеће: 

Назив и адреса понуђача /групе понуђача 

 

Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да 

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

набавке, и то најкасније до рока за пријем понуда.  

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

 

37. Неприродно ниска понуђена цијена 

У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, има 

могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела 

тендрске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), те затражи писмено 

појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде. 

По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни 

орган и о томе обавјестити понуђача у писменој форми.  

У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложње из којег се 

не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу по тој цијени, такву 

понуду може одбити.  

 

38. Преференцијални третман домаћег 

Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман домаћег, 

у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени 

гласник БиХ“ број: 83/16). 

У сврху поређења понуда, уговорни орган ће, у складу са Одлуком,  умањити цијене домаћих 

понуда за утврђени преференцијални фактор. 

Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са сједиштем у 

БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% вриједности понуђених 

роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне 

снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ. 

У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег 

понуђачи су дужни дати изјаву предвиђену у Анексу 1. 

 

39. Поука о правном лијеку 

Жалба се изјављује Уреду за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року од 10 дана 

од дана преузимања тендерске докумнтације. 
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ПРИЛОЗИ 

 

I Образац за понуду 

II Образац за цијену понуде 

III Изјава из члана 45. став (1), Закона о Јавним набавкама (у даљем тексту 

Закон) 

  

IV Писмена изјава понуђача  из члана 52. Закона 

V Повјерљиве информације 
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АНЕКС 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

Број набавке: 01-5923/19 

Броја обавјештења са Портала ЈН:  

Набавка санитетског возила путем финансијског лизинга 

 

Уговорни орган: ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ ГРАДИШКА 

Ул. Младена Стојановића 18, 78400 Градишка 

 

 

Продавац/давалац возила: 

 

             ________________________________________________________________ 

               ( назив понуђача)        

              

             _________________________________________________________________ 

              ( ИД број понуђача) 

 

               _________________________________________________________________ 

              ( адреса понуђача) 

 

  Давалац лизинга: 

 

              _________________________________________________________________ 

              ( назив  понуђача)        

             

               _________________________________________________________________ 

              ( ИД број понуђача)  

 

              _________________________________________________________________ 

              ( адреса понуђача) 

 

 

Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 

понуђача, са назнаком ко је представник групе понуђача. 

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА ( за конкретну набавку) 

 

Име и презиме 

 

 

Адреса 

 

 

Телефон 

 

 

Факс 

 

 

e-mail 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки, број 

Обавјештења о набавци:                                           дана                        2019. године. 

достављамо понуду и изјављујемо сљедеће: 

1. У складу са садржајем  и захтјевима тендерске документације број: 01-5923/19 , овом 

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

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за набавку роба - 

путничка моторна возила путем финансијског лизинга, у складу са утврђеним у тендерској 

документацији, критеријима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

3     Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ___________________________________ КМ 

       Попуст који дајемо на цијену понуде  је _______________________________КМ 

       ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)  ______________________ КМ 

 

Укупна цијена за уговор  је __________________________________________ КМ 

 или словима: ________________________________________________________ 

 

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са захтјевима 

из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену 

понуде, релевантна је цијена из Обрасца за цијену понуде. 

 

 

4.  Наша понуда важи _____________ дана (словима _______________________________)  

рачунајући од истека рока за пријем понуда тј. до __________________________(датум). 

 

5. Везано за испуњавање услова за примјену преференцијалног третмана домаћег, изјављујемо 

сљедеће (заокружити тачно) 

              а) Наша понуда испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег. 

 б) Наша понуда не испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег. 

 

6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке обавезујемо се доставити 

доказе квалифицираности, у погледу личне способности, регистрације, економске и финасијске 

способности, те техничке и професионалне способности који су тражени тендерском 

документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди. 

                           

                                                  

 

 

      М.П.                                Овлаштено лице понуђача/Продавца 

 

                                                                                              ____________________________ 

                                                                                                                 Име и презиме 

                                                                                              ____________________________ 

                                                                                                                      Потпис 

 

 

 
                                                 М.П.                                Овлаштено лице понуђача/Давалац лизинга 

 

                                                                                              ____________________________ 

                                                                                                                 Име и презиме 

                                                                                              ____________________________ 

                                                                                                                      Потпис 
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                                                                                                                                АНЕКС 2  

                                                                                                                                                                                                           

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

Набавка санитетског возила путем финансијског лизинга 

(година производње: 2019) 

Број: 01-5923/19                      

Назив понуђача.__________________________ 

Понуда број:_____________________________ 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 
Техничке карактеристике 

Р. бр.   

1 - Врста возила: ново санитетско возило  

2 - Каросерија: комби, затворена  

3 - Број сједишта: 3  

4 - Број врата: 4  

5 - Боја возила: бијела  

6 - Година производње: 2019. (ново)  

Мотор, мјењач и погон 

7 - Врста мотора/погонско гориво: дизел  

8 - Тип мотора: дизел са турбо пуљачем  

9 - Запремина мотора (ccm
3
):  од 2100 до 2200

 
 

10 - Снага мотора (kW/KS):од 100-110  

11 -Норма мотора:минимално Euro 6.2  

12 - Мјењач: мануелни  

 - Погонска осовина: напријед  

Спољашње димензије возила 

 - Дужина: од 5200 mm до 6000 mm  

13 - Ширина: од 2500 mmдо 2700 mm  

14 - Висина: од 2500 mm до 2800 mm  

15 
- Међуосовинско растојање: од 3800 mm до 4100 

mm 

 

Димензије санитетског простора 

17 - Дужина: од 3500 mmдо 3800 mm  

18 - Ширина: од 1700 mmдо 2100 mm  

19 - Висина: од 1600 mm до 2000 mm  

20 - Запремина: 13 cm
3 

 

Серијска опрема 

22 - Систем за контролу стабилности возила (ESP)  

23 
- Систем против блокирања точкова приликом 

кочења (ABS) 

 

24 - Систем за помоћ код наглог кочења (AFU)  

25 - Зрачни јастук за возача  

26 
- Централно закључавање даљинским 

управљањем 

 

27 - Припрема за радио без звучника  

28 - Електрично помицање стакала  

29 
- Електрично подесиви и гријани вањски 

ретровизори 

 

30 - Облоге унутрашњости  

31 
- Сједиште возача са подешавањем по дужини и 

висини 

 

32 - Клупа за двије особе на сувозачевој страни  

33 - Кровни спремишни простор  

34 - Преградна стијена  

 - Неостакљена клизна десна врата  

 - Резервни точак  
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 - Резервоар за гориво: од 90-100 литара  

38 - Сједиште возача са наслоном за руке  

39 
- Сједиште возача са подешавањем у лумбалном 

дијелу 

 

40 - Клима уређај  

41 - Темпомат  

42 
- Аудио систем са 5-инчним екраном 

осјетљивим на додир 

 

43 - Систем за handsfree телефонирање  

44 - Bluetooth  

45 - USB прикључак  

 - Помоћ при паркирању уназад  

 - Серво управљач  

 - Брисач задњег стакла  

Остали услови 

 - Рок испоруке возила: до 60 дана  

 - Дорада и атест у санитетско возила  

 

- Гаранција на возило: минимално 2 године на 

мотор и остале склопове без ограничења 

километраже 

 

 - Гаранција на каросерију: минимално 5 година   

 
- Гаранција на квалитет радова и опрему: 1 

година, осим за дефибрилатор (2 године) 

 

 
- Постојање овлаштеног сервиса за сервисирање 

предметних возила 
 

Надоградња - опрема санитетског дијела возила 

 

- СВЈЕТЛОСНО ЗВУЧНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: 

плави сигнални ЛЕД блок напријед.Тротонска 

електронска сирена, флоуресцентна фолија 

црвене боје 3М с предње, задње и бочних 

страна. Испис на предњој хауби возила 

АМБУЛАНЦЕ, на вратима натпис ЈЗУ ДОМ 

ЗДРАВЉА полукружно у средини ЈУ по 

захтијеву купца. 

 

 

- НОСИЛА – самоутоварна колица са иноx 

рампом – Стандард, постоље колица, предњи и 

задњи блокатори, мадрац. 

 

 
- Помоћно медицинско преклопно сједиште 

изнад узглавља носила. 

 

 

- КИСИК ОПРЕМА: 10 лит. Боца кисика, 

уграђена плоча за прикључак АНФОР за кисик, 

манометар, дозатор кисика и регулациони 

вентил са овлаживачем. 

 

 
- ДОДАТНА РАСВЈЕТА болничке кабине, 

плоча са прекидачима. 

 

 
- Клима и топловодно гријање  у болесничком 

простору. 

 

 - Двосмјерни кровни вентилатор.  

 
- Унутрашње облоге болничког простора од 

полиестера. 

 

 
- Под ојачан, раван и прекривен неклизајућом 

подлогом. 

 

 - Инфузиона кутија смјештена у строп.  

 
- Ормар са полицама за смјештај медицинске 

опреме. 

 

 
- Унутрашњи прикључак 12V – 2 ком, утичница 

220V. 

 

 - Стакло на бочним клизним вратима  

 - Стакла на задњим крилним вратима  

 - Стакла болничког простора матирана. 70 %  

 - Рефлектор на задњим вратима (рад ноћу)  
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 - Рукохват за лакши улазак у возило.  

 - Дефибрилатор  

 - ЕКГ апарат 6-канални  

 
- Атест возилаза санитетску намјену од 

овлашћене куће 

 

 

 

 СТРУКТУРА ЦИЈЕНЕ ПРОДАВЦА/ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА  НАБАВКЕ 

 

1 2 3 4 5 6 

Ставк

а бр. 
Опис роба Земља поријекла 

Количин

а/ 

ком 

Јединична цијена 

 без ПДВ-а 

(укључујући доставу и 

остале трошкове) 

Укупна цијена по 

ставки без ПДВ-а 

(4 x 5) 

 

 

1. 

 

Возило марке 

_________________ 

Модел  

_________________ 

 

  

1 

  

Укупно  

Попуст  

ПДВ  

Укупан износ (са  попустом и ПДВ-ом)  

 

 

Датум,_________________________              М.П.                                 Потпис овлаштене особе 

 

                                                                                                            ____________________________ 

Б) СТРУКТУРА ЦИЈЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА 

 

Редни број Опис Износ у КМ 

1. Набавна вриједност предмета лизинга /  санитетско 

возило (1 комад) 

(без ПДВ-а) 

 

2. Учешће до 24% на нето набавну вриједност предмета 

лизинга 

 

3. Укупан износ камате за период трајања лизинга  

(без ПДВ-а) (60 мјесеци) 

 

4. Трошкови обраде (без ПДВ-а)  

5. Број рата 60 

6. Износ мјесечне лизинг рате  

7. Укупна вриједност возила путем финансијског 

лизинга 

(без ПДВ-а) 

 

8. Укупан ПДВ  

 

УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ   САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА 

ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА (са ПДВ-ом) 

 

 

 

Датум,_________________________              М.П.                                 Потпис овлаштене особе 

         

 

                                                                                                            ____________________________ 
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Напомена:  

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 

цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган 

треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне 

трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 

исправљати. 
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АНЕКС 3 

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

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

 

Ја, нижепотписани  _________________________________________________ (име и презиме),  

са личном картом број: ____________________  издатом од ___________________________,  

у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

____________________________________________________________________________ 

(навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),  

ИД број: ____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (град / 

опћина), на адреси __________________________________________________________ (улица 

и број), као кандидат / понуђач у поступку јавне набавке 

__________________________________________ (навести тачан назив и врсту поступка јавне 

набавке),  

а којег проводи уговорни орган __________________________________ (навести тачан назив 

уговорног органа), за које је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено 

обавјештење) број: _____________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број 

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

кривичном одговорношћу дајем сљедећу  

И З Ј А В У 

Кандидат / понуђач ____________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није: 

а) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела 

организираног криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим прописим а 

у БиХ или земљи у којој је регистриран; 

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

ликвидације; 

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

складу са важећим прописима у  БиХ или земљи у којој је регистриран; 

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

важећим  

прописим а у БиХ или земљи у којој је регистриран. 

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

достави документе из члана 45. став (2) тач ц) и д) на захтјев уговорног органа и у року којег 

одреди уговорни орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

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

достави документе из члана 45. став (2) тач. а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег 

одреди уговорни орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

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

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

су истинити представља казнено дјело предвиђено казненим 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 КМ до 

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

Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне 

набавке, сходно члану 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност 

података датих путем ове изјаве, задржава право провјере тачности изнесених информација 

код надлежног органа. 

Изјаву дао: 

____________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

_________________________ 

Потпис и печат надлежног органа: 
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АНЕКС 4 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ја, нижепотписани  _________________________________________________ (име и презиме),  

са личном картом број: ____________________  издатом од ___________________________,  

у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

____________________________________________________________________________ 

(навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности),  

ИД број: ____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (град / 

опћина), 

на адреси __________________________________________________________ (улица и број),  

као кандидат / понуђач у поступку јавне набавке 

__________________________________________ (навести тачан назив и врсту поступка јавне 

набавке),  

а којег проводи уговорни орган __________________________________ (навести тачан назив 

уговорног органа), за које је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено 

обавјештење) број: _____________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број 

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

материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу 
 

И З Ј А В У 

 

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 службеном или одговорном лицу у 

уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у 

циљу обављања у оквиру службене овласти, радње које не би требало да изврши, или се 

суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом 

подмићивању службеног или одговорног лица. 

3.Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у 

уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у 

циљу да обави у оквиру своје службене овласти, радње које би требало да обавља, или се 

суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 

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

набавкама. 

5.Нисам судјеловао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току поступка 

јавне набавке. 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам казнене одговорности предвиђене за казнена дјела примања и 

давања мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у 

Казненим законима Босне и Херцеговине. 

 

Изјаву дао : 

__________________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве : 

__________________________ 

 

Потпис и печат надлежног органа : 

__________________________ 
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АНЕКС 5 

 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви 

страница с тим 

информацијама 

у понуди  

Разлози за 

повјерљивост 

тих 

информација 

(навести правни 

основ) 

Временски период у 

којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Потпис и печат понуђача 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 


