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ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
1. Подаци о уговорном органу
 
Уговорни орган: Универзитет
Адреса: Булевар војводе Петра
Идентификациони број (ЈИБ
Телефон: +387 (0)51 321 171
Факс: +387 (0)51 315 694 
Web страница: www.unibl.rs
  
2. Подаци о особама задуженим

 
Др Петар Гверо ванр. проф
Тел. +387 (0)65 528 244, 
E-mail: gvero.petar@gmail.com
 
Ана Барош, дипл.ек. 
Телефон: +387 (0)51 326 004
Факс: +387 (0)51 326 009 

       E-mail: slnabavke3@unibl.rs
 
Комуникација и сва друга размјена
обављаће се у писаном облику
или комбинацијом поменутих
 
Информације у вези са поступком
увид и преузимање тендерске
појашњење и друге информа
службе уговорног органа задужених
није ваљана. 
 
3. Попис привредних субјеката
 
На основу члана 52. став
постоје привредни субјекти
 
4. Редни број набавке 
 
Набавка је предвиђена План
редним бројем 5. 
Обавјештење о набавци број
дана 26.05.2015. године, број
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уговорном органу 

Универзитет у Бањој Луци 
војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука 

(ЈИБ): 4401017720006 
+387 (0)51 321 171 

 
www.unibl.rs 

особама задуженим за контакт 

ванр проф. 

gvero.petar@gmail.com  

+387 (0)51 326 004 
 

@unibl.rs  

сва друга размјена информација између уговорног органа
писаном облику, путем поште, телефакса, електронске

комбинацијом поменутих средстава. 

вези са поступком јавне набавке, као што су информације
тендерске документације (у даљем тексту

друге информације, могу се добити искључиво од овлашћених
орног органа задужених за контакт. У супротном размјена

привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу

члана став (4) Закона о јавним набавкама (у даљем тексту
субјекти са којима уговорни орган не може закључивати

Планом јавних набавки Универзитета у Бањој

број 862-1-1-30-3-23/15 објављено на Порталу
број предмета набавке: 05-1.1275/15. 
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уговорног органа и понуђача 
електронске поште/е-пошта 

што су информације везане за 
даљем тексту: ТД), захтјев за 

овлашћених лица или 
ротном размјена информација 

орган у сукобу интереса 

у даљем тексту: Закон), не 
закључивати уговоре. 

Универзитета у Бањој Луци, под 

на Порталу јавних набавки 



 

 

 

5. Подаци о поступку јавне
 
5.1. Врста поступка јавне набавке
5.2. Процијењена вриједност
5.3. Врста уговора о јавној набавци
5.4.  Период трајања уговор
5.5. Није предвиђено закључивање
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

 
6. Опис предмета набавке
 
Предмет овог поступка је набавка
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
Study“ за потребе Машинског
Универзитета у Бањој Луци
планом за 2015. годину. 
Ознака и назив из ЈРЈН: 38400000
 
7. Опис и ознака лотова
 
Лот 1 - Инструменти за провјеру
Лот 2 - Наставна опрема 
 
Понуђачи могу дати понуду
посебна понуда (у одвојеним
све ставке на начин како је дефинисано
Понуђач за сваки лот може доставити
или учествује за више понуда
биће одбачене све његове понуде
 
8. Количина предмета набавке
 
Количина предмета набавке
понуде (Анекс 4). 
 
9. Техничка спецификација
 
ЛОТ 1 - Инструменти за провјеру

 
1) Инфрацрвени термометар
900 °C, 60:1 distance to spot ratio with dual laser sighting for fast, accurate targeting, Multi
language interface (user select), Current Temperature plus MAX, MIN, DIF, AVG 
temperature displays, Compatible with standard mini
Adjustable emissivity and predefined emissivity table, Infrared and thermocouple 

 
   Број набавке

поступку јавне набавке 

поступка јавне набавке: Отворени поступак 
вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а):

уговора о јавној набавци: робе 
уговора: од потписа уговора до истека гарантног

предвиђено закључивање оквирног споразума. 

ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

предмета набавке 

поступка је набавка лабораторијске опреме у оквиру
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 

потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско-геодетског
Бањој Луци. Набавка предметне опреме је предвиђена

38400000-9, Инструменти за провјеру физичких

ознака лотова 

провјеру физичких својстава 
 

дати понуду за један лот или за оба лота. За сваки
у одвојеним ковертама). У понуди унутар лота морају

начин како је дефинисано техничком спецификацијом
сваки лот може доставити само једну понуду. Понуде понуђача

више понуда, самостално или у оквиру групе понуђача
све његове понуде за тај лот.  

набавке 

предмета набавке по појединачним ставкама, дата је у Обрасцу

спецификација  

Инструменти за провјеру физичких својстава 

Инфрацрвени термометар (Infrared thermometer)  (temperature range  
900 °C, 60:1 distance to spot ratio with dual laser sighting for fast, accurate targeting, Multi
language interface (user select), Current Temperature plus MAX, MIN, DIF, AVG 
temperature displays, Compatible with standard mini-connector K-type thermocouples, 
Adjustable emissivity and predefined emissivity table, Infrared and thermocouple 
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а): 60.000,00 КМ 

истека гарантног рока на опрему  

у оквиру TEMPUS пројекта 
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master 

геодетског факултета 
је предвиђена финансијским 

провјеру физичких својстава. 

За сваки лот се подноси 
унутар лота морају бити понуђене 
спецификацијом. 

Понуде понуђача који преда 
групе понуђача за исти лот, 

дата је у Обрасцу за цијену 

temperature range  -30 °C to 
900 °C, 60:1 distance to spot ratio with dual laser sighting for fast, accurate targeting, Multi-
language interface (user select), Current Temperature plus MAX, MIN, DIF, AVG 

type thermocouples, 
Adjustable emissivity and predefined emissivity table, Infrared and thermocouple 



 

 

 

temperature on backlit display, Last reading Hold (20 seconds), High and low temperature 
alarm, Data storage and review (99 data sets), Tripod 
computer interface cable 
 
2) Мултифункционални инструмент

унутрашњег ваздуха, притиска
instrument for measurement of U value
humidity, luxmeter) : Oper. temp. 
U-value probe (W/m2K): In accordance with ISO 9869, Meas. range (
Accuracy (Class1 ±0.1 ±2 % m. v.), 
Air temperature radio pr
+70 °C)), Resolution 0.1°C, 
Luxmeter:  Meas. range 0 to +100000 Lux, Accuracy ±1 digit, Resolution/Overload 1 Lux; 
0.1 Hz,  
CO2 (IAQ probe):  Meas. range 0 to +10000 ppm CO
ppm CO2,  
Flow velocity probes: Meas. range 
±0.3 °C, ±2 %RH (+2 to +98 %RH), ±(0.03 m/s +4% of mv).
 
3) Пиранометар за мјерење

Measuring range: 0 to 1500 W/m
Operating range: – 40 to + 60°C, Cos effect: < 3% of measured value from 0 up to 80° 
inclination, Azimuth effect: < 3% of measured value, Temperature influence: < 1% of 
measured value from – 20 up to + 40°C, Accuracy: is made up of cos
and temperature influence, Nominal temperature:  22 °C ± 2°C, Linearity: < 0,5% in range 
0,5 to 1330 W/m2, Stability: < 1% of measuring range per year at occasional operation, 
Adjusment time: 25 s (95%).
 
4) Соларни панел (Solar Panel
Working current: 125mA, Dimensions: 340 x 120 x 14mm, waterproof, Full 12V DC 
battery. 
 
5) Анализатор квалитета

differential voltage inputs, 1 to 600 VTRMS, AC/DC, ± 0.1% rdg. ± 0.05% of the range, 
256 samples per period, 16 bit ADC, 4 inputs for current sensors, 0.1 to 6000 ATRMS 
depending on sensor, AC/DC, 0.1% rdg. + CTs, 256 samples per period, 16 bit ADC, 
Frequency range: 45 to 65 and 15 to 20 Hz, Phase lock loop 
electrical supply quality / IEC 61000
+50° C, storage temperature: 
condensation. 
 
6) Мјерач влаге без игица
Pinless moisture depth max 0.75in (19mm), Pin moisture 0 to 99% WME, Relative humidity 
0 to 99%RH ±2.5%RH, Sensor temperature 
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temperature on backlit display, Last reading Hold (20 seconds), High and low temperature 
alarm, Data storage and review (99 data sets), Tripod mount, 12 or 24 hour clock, USB 2.0 

Мултифункционални инструмент за мјерење U вриједности
притиска релативне влажности, луксметар

instrument for measurement of U value, CO2 indoor air quality, pressure, relative 
: Oper. temp. -20 to +50 °C, Storage temp. -30 to +70 °C, 

K): In accordance with ISO 9869, Meas. range (
Accuracy (Class1 ±0.1 ±2 % m. v.),  
Air temperature radio pr obe: Meas. range (-50°C to + 150°C), Accuracy (±0.2 °C(
+70 °C)), Resolution 0.1°C,  

Meas. range 0 to +100000 Lux, Accuracy ±1 digit, Resolution/Overload 1 Lux; 

Meas. range 0 to +10000 ppm CO2, Accuracy ±1 digit, 

: Meas. range -20 to +70 °C, 0 to +100 %RH, 0 to +20 m/s, Accuracy 
±0.3 °C, ±2 %RH (+2 to +98 %RH), ±(0.03 m/s +4% of mv). 

ометар за мјерење глобалног зрачења (Global Radiation Pyranometer)
ge: 0 to 1500 W/m2, resolution 0,1 W/m2, Spectral range: 0,3 to 3 µm,

40 to + 60°C, Cos effect: < 3% of measured value from 0 up to 80° 
inclination, Azimuth effect: < 3% of measured value, Temperature influence: < 1% of 

20 up to + 40°C, Accuracy: is made up of cos-effect, azimuth
and temperature influence, Nominal temperature:  22 °C ± 2°C, Linearity: < 0,5% in range 

, Stability: < 1% of measuring range per year at occasional operation, 
nt time: 25 s (95%). 

(Solar Panel):  Maximum power: 1.5KW, Voltage: 12V (± 20%), 
Working current: 125mA, Dimensions: 340 x 120 x 14mm, waterproof, Full 12V DC 

квалитета електричне енергије (Power Quality analyzer)
differential voltage inputs, 1 to 600 VTRMS, AC/DC, ± 0.1% rdg. ± 0.05% of the range, 
256 samples per period, 16 bit ADC, 4 inputs for current sensors, 0.1 to 6000 ATRMS 
depending on sensor, AC/DC, 0.1% rdg. + CTs, 256 samples per period, 16 bit ADC, 

equency range: 45 to 65 and 15 to 20 Hz, Phase lock loop – standard PQ mode, EN 50160 
electrical supply quality / IEC 61000-4-30 class A / IEEE 1159, Operating temperature: 0 to 
+50° C, storage temperature: -20 to +55° C, atmospheric humidity: 10 to 90%, n

влаге без игица (Pinless moisture meter): Pinless moisture 0 to 99.9 Relative, 
Pinless moisture depth max 0.75in (19mm), Pin moisture 0 to 99% WME, Relative humidity 
0 to 99%RH ±2.5%RH, Sensor temperature -18 to 170°F, -28 to 77°
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temperature on backlit display, Last reading Hold (20 seconds), High and low temperature 
mount, 12 or 24 hour clock, USB 2.0 

вриједности, CO2 квалитета 
луксметар  (Mutifunctional 

door air quality, pressure, relative 
30 to +70 °C,  

K): In accordance with ISO 9869, Meas. range (-20 дo +70 °C), 

50°C to + 150°C), Accuracy (±0.2 °C(-25 tо 

Meas. range 0 to +100000 Lux, Accuracy ±1 digit, Resolution/Overload 1 Lux; 

, Accuracy ±1 digit, Resolution 1 

20 to +70 °C, 0 to +100 %RH, 0 to +20 m/s, Accuracy 

(Global Radiation Pyranometer): 
Spectral range: 0,3 to 3 µm, 

40 to + 60°C, Cos effect: < 3% of measured value from 0 up to 80° 
inclination, Azimuth effect: < 3% of measured value, Temperature influence: < 1% of 

effect, azimuth-effect 
and temperature influence, Nominal temperature:  22 °C ± 2°C, Linearity: < 0,5% in range 

, Stability: < 1% of measuring range per year at occasional operation, 

Maximum power: 1.5KW, Voltage: 12V (± 20%), 
Working current: 125mA, Dimensions: 340 x 120 x 14mm, waterproof, Full 12V DC 

(Power Quality analyzer): 4 
differential voltage inputs, 1 to 600 VTRMS, AC/DC, ± 0.1% rdg. ± 0.05% of the range, 
256 samples per period, 16 bit ADC, 4 inputs for current sensors, 0.1 to 6000 ATRMS 
depending on sensor, AC/DC, 0.1% rdg. + CTs, 256 samples per period, 16 bit ADC, 

standard PQ mode, EN 50160 
30 class A / IEEE 1159, Operating temperature: 0 to 

20 to +55° C, atmospheric humidity: 10 to 90%, no 

: Pinless moisture 0 to 99.9 Relative, 
Pinless moisture depth max 0.75in (19mm), Pin moisture 0 to 99% WME, Relative humidity 

28 to 77°C ±3.6°F, 2°C, IR 



 

 

 

temperature -4 to 392°F, -
inch spot size, IR emissivity 0.95 (fixed), Vapor pressure 0 to 20.0kPa ±2%.
 
7)  Сензор за влагу (Moisture sensor)
Measuring range (moisture): 0 to 50% moisture, Measuring range (material): mineral 
construction materials 0 to 20%, woods 0 to 50%, paper and cardboard 0 to 20%, Nominal 
temperature: 15 to 25°C, Operative range: 0 to +60°C, Storage temperat
 
ЛOT 2 - Наставна опрема
 
1) Наставнички образовни
еолска, горивне ћелије) (
includes: portable fuel cell technology which can interact with renewable energy sources to 
create an entirely sustainable power grid. Includes also small PV, wind energy unit possible 
to generate electrical power, with a simple hand crank including super capacitor.
allows student to compare the fuel cells to find the best energy solutions 
PEM hydrogen fuel cell, the salt water fuel cell or the direct ethanol fuel cell. This 
educational kit allows student to make small experiments to see how
technologies interact with each other, play with the angle of wind turbine blades, record the 
effect of partial shade on the solar panel and build your own micro grid. System should 
include hydrogen supply system for refilling HYDROS
This kit should include fuel cell car science kit and hydrocar kit as Horizon Fuell Cell 
Europe kits. 
It includes electrolyser cell 5, RFC H2/O2/Air, PEMFC kit, gas storage, solar module, 
battery box, power supply, load (f
multimeter. 
Designed for the study of renewable energies: solar energy, wind energy and hydrogen fuel 
cell systems. 
 
2) Интерактивна бијела табла

classes and boardrooms, allows up to two inputs for multi
electronic-free surface, and a 16:10 aspect ratio that provides more presentation space and 
better mirror screen dimensions of wide aspect PC and laptop display setting
Methods: 
Infrared Image Sensor System, Interface to Computer
USB 1.1 (USB 2.0 compatible), Effective Screen Size
88 inches (1,888 mm (W) x 1,180mm (H)), Sampling Rate
Approximately 100 points/sec or higher, Resolution 
Approximately 0.05 mm or 
Specification +5-+35 Celsius, 20
Condensation, Power consumption 5V, 500mA, Dimensions (mm)
2,054(W) x 1,390(H) x 62(D) (not including the pen holder), Computers
CPU: Pentium 4 1.8GHz; 
6/7/8; Microsoft Office 2002/2003/2007; Adobe
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-20 to 200°C ±3.5%, IR distance to spot ratio 8 inches away : 1 
inch spot size, IR emissivity 0.95 (fixed), Vapor pressure 0 to 20.0kPa ±2%.

(Moisture sensor). Measuring method: capacitive, Re
Measuring range (moisture): 0 to 50% moisture, Measuring range (material): mineral 
construction materials 0 to 20%, woods 0 to 50%, paper and cardboard 0 to 20%, Nominal 
temperature: 15 to 25°C, Operative range: 0 to +60°C, Storage temperat

Наставна опрема 

образовни сет из области обновљивих извора енергије
горивне ћелије) (Solar-Wind-Fuel cells energy trainer Educational kit
portable fuel cell technology which can interact with renewable energy sources to 

create an entirely sustainable power grid. Includes also small PV, wind energy unit possible 
to generate electrical power, with a simple hand crank including super capacitor.
allows student to compare the fuel cells to find the best energy solutions 
PEM hydrogen fuel cell, the salt water fuel cell or the direct ethanol fuel cell. This 
educational kit allows student to make small experiments to see how
technologies interact with each other, play with the angle of wind turbine blades, record the 
effect of partial shade on the solar panel and build your own micro grid. System should 
include hydrogen supply system for refilling HYDROSTIK PRO metal hydride cartridges. 
This kit should include fuel cell car science kit and hydrocar kit as Horizon Fuell Cell 

It includes electrolyser cell 5, RFC H2/O2/Air, PEMFC kit, gas storage, solar module, 
battery box, power supply, load (fan), load (car), cable, wind generator, decade resistor, 

Designed for the study of renewable energies: solar energy, wind energy and hydrogen fuel 

Интерактивна бијела табла ( Interactive white board) designed for use in smalle
classes and boardrooms, allows up to two inputs for multi-touch control on a durable, 

free surface, and a 16:10 aspect ratio that provides more presentation space and 
better mirror screen dimensions of wide aspect PC and laptop display setting

Infrared Image Sensor System, Interface to Computer 
USB 1.1 (USB 2.0 compatible), Effective Screen Size 
88 inches (1,888 mm (W) x 1,180mm (H)), Sampling Rate 
Approximately 100 points/sec or higher, Resolution  
Approximately 0.05 mm or higher, Accuracy Approximately ±1.5 mm, Operating 

+35 Celsius, 20-80% Humidity without 
Condensation, Power consumption 5V, 500mA, Dimensions (mm) 
2,054(W) x 1,390(H) x 62(D) (not including the pen holder), Computers
CPU: Pentium 4 1.8GHz; RAM: 512MB; HDD 200MB of free space; Internet Explorer 
6/7/8; Microsoft Office 2002/2003/2007; Adobe 
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20 to 200°C ±3.5%, IR distance to spot ratio 8 inches away : 1 
inch spot size, IR emissivity 0.95 (fixed), Vapor pressure 0 to 20.0kPa ±2%. 

Measuring method: capacitive, Resolution: 0.1%, 
Measuring range (moisture): 0 to 50% moisture, Measuring range (material): mineral 
construction materials 0 to 20%, woods 0 to 50%, paper and cardboard 0 to 20%, Nominal 
temperature: 15 to 25°C, Operative range: 0 to +60°C, Storage temperature: –20 to +80°C. 

извора енергије (соларна, 
Fuel cells energy trainer Educational kit) which 

portable fuel cell technology which can interact with renewable energy sources to 
create an entirely sustainable power grid. Includes also small PV, wind energy unit possible 
to generate electrical power, with a simple hand crank including super capacitor. This kit 
allows student to compare the fuel cells to find the best energy solutions – will it be the 
PEM hydrogen fuel cell, the salt water fuel cell or the direct ethanol fuel cell. This 
educational kit allows student to make small experiments to see how different alternative 
technologies interact with each other, play with the angle of wind turbine blades, record the 
effect of partial shade on the solar panel and build your own micro grid. System should 

TIK PRO metal hydride cartridges. 
This kit should include fuel cell car science kit and hydrocar kit as Horizon Fuell Cell 

It includes electrolyser cell 5, RFC H2/O2/Air, PEMFC kit, gas storage, solar module, 
an), load (car), cable, wind generator, decade resistor, 

Designed for the study of renewable energies: solar energy, wind energy and hydrogen fuel 

designed for use in smaller 
touch control on a durable, 

free surface, and a 16:10 aspect ratio that provides more presentation space and 
better mirror screen dimensions of wide aspect PC and laptop display settings. Input 

higher, Accuracy Approximately ±1.5 mm, Operating 

2,054(W) x 1,390(H) x 62(D) (not including the pen holder), Computers 
RAM: 512MB; HDD 200MB of free space; Internet Explorer 



 

 

 

Acrobat Reader 5.05; Adobe Reader 6/7/8/9; Microsoft Visio 2002/2003/2007; Microsoft 
Project 2002/2003; Microsoft DirectX 9.0c or
higher; Window Media Enco
 
У случају да понуђач не
карактеристикама, понуда

10. Мјесто испоруке роба
 
Мјесто испоруке предметне
Војводе Степе Степановића
  
11. Рок испоруке роба 
 
Kрајњи рок за испоруку предметне
Гарантни рок на опрему је најмање
У случају кашњења у испоруци
исти ће платити уговорну
износу од 1% наручене робе
укупан износ уговорене казне
роба које су предмет наруџбе
року од 7 ( седам) дана од дана
 
Уговорни орган неће наплатити
више силе. Под вишм силом
немогуће због ванредних вањских

утицати нити их предвидјети
 
УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ

 
12. Услови за квалификацију

 
   У складу са чланом 45. став
способности доказати да :
а) у кривичном поступку
организованог криминала корупцију

прописима у Босни и Херцеговини
б) није под стечајем или није
важеће одлуке о потврди
односно у поступку је 
прописима у Босни и Херцеговини
в) је испунио обавезе у вези
здравственог осигурања, у складу
прописима  земље у којој је
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Acrobat Reader 5.05; Adobe Reader 6/7/8/9; Microsoft Visio 2002/2003/2007; Microsoft 
Project 2002/2003; Microsoft DirectX 9.0c or 
higher; Window Media Encoder 9.0; 

понуђач не понуди робе које одговарају наведеним
карактеристикама понуда ће бити одбијена као неприхватљива

испоруке роба 

испоруке предметне опреме: Машински факултет Универзитета
Степановића 71, 78 000 Бања Лука 

предметне опреме је 30 дана од дана потписа
је најмање 12 мјесеци. 

кашњења у испоруци роба, до којег је дошло кривицом одабраног
уговорну казну у складу са Законом о облигационим

наручене робе, за сваки дан кашњења до уредног испуњења
не казне не може пријећи 10% од укупно уговорене

предмет наруџбе. Одабрани понуђач је дужан платити уговор
дана од дана пријема захтјева за плаћање од уговорног

наплатити уговорену казну уколико је до кашњења
вишм силом се подразумјева случај када испуњење
ванредних вањских догађаја на које изабрани понуђач
предвидјети. 

КВАЛИФИКАЦИЈУ 

квалификацију 

чланом 45. став (1) Закона, понуђач је дужан у сврху доказивања
доказати да : 

поступку није осуђен правоснажном пресудом за
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу

Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован
стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају

о потврди стечајног плана или је предмет поступка
 обустављања пословне дјелатности, у складу

Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован
обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског

осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини
земље у којој је регистрован; 
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Acrobat Reader 5.05; Adobe Reader 6/7/8/9; Microsoft Visio 2002/2003/2007; Microsoft 

наведеним техничким 
неприхватљива. 

Универзитета у Бањој Луци, 

потписа уговора. 

кривицом одабраног понуђача, 
облигационим односима у 

уредног испуњења, с тим да 
укупно уговорене вриједности  

дужан платити уговорену казну у 
плаћање од уговорног органа. 

је до кашњења дошло усљед 
када испуњење обавеза постане 
изабрани понуђач није могао 

дужан у сврху доказивања личне 

пресудом за кривична дјела 
новца, у складу са важећим 

регистрован;  
осим у случају постојања 

предмет поступка ликвидације, 
у складу са важећим 

истрован; 
и инвалидског осигурања и 
у Босни и Херцеговини или 



 

 

 

г) је испунио обавезе у вези
важећим прописима у Босни

У сврху доказивања услова
код надлежног органа овјерену
ТД – Анекс 7. Изјава не смије
Уколико понуду доставља
овјерену изјаву. 
 
Понуђач који буде одабран
доставити сљедеће доказе у
 
а)извод из казнене евиденције
правоснажном пресудом за
превару или прање новца
или земљи у којој је регистрован
 
б) извод или потврда из евиденције
или није предмет стечајног
потврди стечајног плана или
обустављања пословне дјелатности
Херцеговини или земљи у којој
 
в) потврде надлежне пореске
регистрован у Босни и Херцеговини
се може утврдити да уред
здравствено осигурање.  
 
г) потврде надлежне/их институција
директних и индиректних пореза
 
У случају да понуђачи имају
одгођеном плаћању, по основу
здравствено осигурање, директне
надлежне институције/а да
репрограмиране обавезе. Уколико
обавеза или одгођеном плаћању
непосредно прије доставе понуде
своје обавезе и  тај понуђач
 
Докази које је дужан доставити
моменту предаје понуде испуњавао
У противном ће се сматрати
дужан доставити у року од
поступка јавне набавке. Докази
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обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован

 
услова из тачки а) до г) понуђач је дужан доставити
овјерену изјаву (орган управе или нотар) која
смије бити старија од 15 дана од дана предаје

тавља група понуђача, сваки члан групе је

буде одабран као најбољи у овом поступку јавне
едеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у

казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку
пресудом за кривична дјела организованог криминала

прање новца, у складу са важећим прописима у Босни
којој је регистрован;  

потврда из евиденције у којим се воде чињенице да  није
предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће
стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно

пословне дјелатности, у складу са важећим прописима
или земљи у којој је регистрован; 

надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу
Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције

утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско
 

надлежне их институција о уредно измиреним обавезама
индиректних пореза. 

понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза

плаћању по основу доприноса за пензијско-инвалидско
осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити
институције/а да понуђач у предвиђеној динамици

обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум
одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну

прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици
нуђач неће бити квалификован у овом поступку

дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати
понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом
се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању
у року од 5 дана, од дана запримања обавјештења о резултатима

набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не мо
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индиректних пореза, у складу са 
којој је регистрован. 

дужан доставити попуњену и 
која је саставни дио 

дана предаје понуде. 
е дужан доставити 

поступку јавне набавке је дужан 
потврђених у изјави и то: 

кривичном поступку није осуђен 
организованог криминала, корупцију, 
прописима у Босни и Херцеговини  

чињенице да  није под стечајем 
постојања важеће одлуке о 

ликвидације односно у поступку је 
ажећим прописима у Босни и 

ради о понуђачу који није 
из евиденције на основу које 
о и инвалидско осигурање и 

измиреним обавезама по основу 

репрограму обавеза, односно 
инвалидско осигурање, 
ни су доставити потврду 

динамици измирује својe 
закључио споразум о репрограму 

само једну уплату обавеза, 
предвиђеној динамици извршавају 
овом поступку јавне набавке.  

садржавати потврду да је у 
тендерском документацијом .  

Доказе о испуњавању услова је 
обавјештења о резултатима овог 
понуђач не могу бити старији 



 

 

 

од три мјесеца, рачунајући од
испуњавати све услове у моменту
дао лажну изјаву из члана
Уколико понуду доставља група
у погледу личне способности
 
Уговорни орган може дисквалификовати
уколико може доказати да је
посљедње три године, али само
значајни и/или недостатци који
који су довели до његовог
раскиду ранијег уговора
облигационим односима), настанка
штету коју је претрпио уговорни
резултат намјере или немара
прописима у Босни и Херцеговини
 
13. Остали услови за квалификацију
 
Да би учествовали у процедури
обављање професионалне дјелатности
са чланом 46. Закона. 
 
У сврху доказивања права
чланом 46. Закона, понуђач
одговарајућем професионалном
или да обезбиједи посебну
његово право да обавља професионалну
набавке. Достављени докази
издати. Докази који се достављају
Датум овјерене копије не смије
предавања понуде. У случају
способности обављања професионалне
на начин како је напријед тражено
неиспуњавања наведених услова
  
Уколико понуду доставља група
у погледу професионалне способности
Такође, сви чланови групе заједно
која је предмет набавке или
 
У сврху доказивања економско
понуђачи су дужни доставити
саставни дио ТД – Анекс

 
   Број набавке

рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани
услове у моменту предаје понуде, у противном ће се

изјаву из члана 45. Закона. 
доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати
способности и докази се достављају за сваког члана групе

може дисквалификовати понуђача из овог поступка
доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални
године али само уколико може доказати на било који
недостатци који се понављају у извршавању битних
до његовог пријевременог раскида ( напр. доказ о

ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу
односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног
претрпио уговорни орган), или других сличних посљедица

намјере или немара тог привредног субјекта (докази у складу
Босни и Херцеговини).   

услови за квалификацију 

учествовали у процедури јавних набавки понуђачи требају да
професионалне дјелатности која је у вези са предметом  набавке

доказивања права на обављање професионалне дјелатности
Закона понуђач уз понуду мора доставити доказ о
професионалном или другом регистру у земљи у којој
и посебну изјаву или потврду надлежног органа којом

да обавља професионалну дјелатност, која је у вези
Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу

који се достављају морају бити овјерене копије код надлежног
не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући

понуде У случају да се у понуди не доставе наведени
обављања професионалне дјелатности из ове тачке ТД или
је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег
наведених услова за квалификацију. 

доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати
професионалне способности и докази се достављају за сваког
чланови групе заједно морају бити регистровани за обављање

набавке или за дио предмета набавке. 

доказивања економско – финансијске способности (члан
дужни доставити попуњену и од стране понуђача овјерену

Анекс 8. Достављена изјава не може бити стариј
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Наиме изабрани понуђач мора 
противном ће се сматрати да је 

групе мора испуњавати услове 
сваког члана групе.  

овог поступка јавне набавке 
озбиљан професионални прекршај у 

на било који начин, посебно 
извршавању битних захтјева уговора 

напр доказ о пријевременом 
складу са Законом о 

пресуда надлежног суда за 
сличних посљедица које су 

докази у складу са постојећим 

понуђачи требају да имају право на 
предметом  набавке, у складу 

професионалне дјелатности, у складу са 
доказ о регистрацији у 

земљи у којој је регистрован 
надлежног органа којом се доказује 

која је у вези са предметом 
којем нивоу власти у БиХ су 

код надлежног органа. 
мјесеца рачунајући од дана 
доставе наведени докази о 
ве тачке ТД или се не доставе 

искључен из даљег учешћа због 

групе мора испуњавати услове 
достављају за сваког члана групе. 

регистровани за обављање дјелатности 

члан 47. Закона) сви 
овјерену изјаву, која је 
старија од 15 дана од 



 

 

 

дана предаје понуде у овом
понуђача, сваки члан групе ј
 
Сви понуђачи су дужни
потврђених у изјави и то:
а) биланс успјеха за претходн
пословао позитивно, односно
б) потврде о ликвидности издат
Потврде треба да вриједе
(обична копија) 
 
Понуђач који буде одабран као
доставити овјерене копије
 
Уколико понуду доставља група
у погледу економско-финансијске
групе. 
 
У случају да понуду доставља
в) Закона, у сврху доказа
способности дужан је доставити

a) потврда надлежног
дјелатност за коју је регистр

b) потврда надлежне
инвалидско осигурање
има запослених у радном

c) потврда надлежне пореске
лице регистровано за

Поред доказа о личној и професионалној
у погледу економско-финанси
 
ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 
14. Садржај понуде и начин
 
Понуда се заједно са припадајућом
језика у Босни и Херцеговини
понуде понуђач се мора придржавати
Понуђач не смије мијењати
 
Понуда треба да садржи сљедеће
 

а)  Попуњен образац
б)  Попуњену изјав
в)  Попуњен образац

 
   Број набавке

понуде у овом поступку јавне набавке. Уколико понуду
члан групе је дужан доставити овјерену изјаву. 

и доставити сљедеће доказе у сврху доказивања
изјави и то: 

етходну финансијску годину из којег је видљиво
позитивно односно да није пословао са губитком;(обична копија

ликвидности издате од банака код којих има отворене пословне
е за период од задњих шест мјесеци од дана

буде одабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке
овјерене копије документа тражених у тачкама а) и б). 

доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати
финансијске способности и докази се достављају

понуду доставља физичко лице у смислу одредбе члана
сврху доказа у смислу испуњавања услова личне
дужан је доставити сљедеће доказе: 

надлежног општинског органа да је регистрован
дјелатност за коју је регистрован, 

надлежне пореске управе да измирује доприносе
инвалидско осигурање и здравствено осигурање за себе и 

послених у радном односу), 
надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе

ано за самосталну дјелатност.  
и професионалној способности, дужан је доставити

финансијске способности из ове тачке ТД. 

 

понуде и начин припреме понуде 

заједно са припадајућом документацијом припрема на једном
Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму
се мора придржавати захтјева и услова из тендерске

смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације

садржи сљедеће: 

образац за понуду (Анекс 2), 
зјаву понуђача (Анекс 3), 

Попуњен образац за цијену понуде (Анекс 4), 
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Уколико понуду доставља група 

сврху доказивања чињеница 

је видљиво да је понуђач 
обична копија), 

отворене пословне рачуне. 
мјесеци од дана доставе понуде. 

поступку јавне набавке, дужан је 

групе мора испуњавати услове 
се достављају за сваког члана 

дредбе члана 2. став (1) тачка 
услова личне и професионалне 

ован и да обавља 

измирује доприносе за пензионо-
запослене (уколико 

пореске обавезе као физичко 

дужан је доставити све доказе 

припрема на једном од службених 
ћирилићном писму. При припреми 

из тендерске документације. 
тендерске документације.  



 

 

 

г)  Нацрт уговора попуњен
д)  Повјерљиве информације
ђ)  Изјава о испуњености
е)  Изјава о испуњености
тражених докумената
ж) Изјава понуђача из
з) Доказ о способност
46. Закона, 
и)  Техничка спецификација
 

Понуда мора садржавати

Понуде које не буду садржавале

 
Ако се ради о групи понуђача
сваког члана групе понуђача
овлаштен за комуникацију с
Понуђачи сносе све трошкове
орган није одговоран нити дужан
 
15. Начин достављања понуде
 
Понуда се израђује на начин
тинтом.  Ако због обима или
израђена на начин да чини
Исправке у понуди морају
потписом понуђача, уз навођење
да се онемогући накнадно
увезана и све стране понуде
понуде морају бити увезане
фасциклу са металним механизмом
јамствеником чији су крај
жигом или наљепницом овјереном
страницама понуде. Уколико
наведени начин иста ће се
поступка набавке. 
 
Ако је понуда израђена у два
да се онемогући накнадно вађење
 
Дијелове понуде као што су
који не могу бити увезани
као дио понуде. Ако је понуда
понуде навести од колико се
бројем на начин да је видљив
дијелова, странице се означавају

 
   Број набавке

уговора попуњен подацима из своје понуде (Анекс
Повјерљиве информације (Анекс 6), 

о испуњености услова из члана 45. Закона (Анекс 
о испуњености услова из члана 47. Закона (Анекс 8)
докумената  
понуђача из члана 52. Закона (Анекс 9), 
пособности обављања професионалне дјелатности

Техничка спецификација нуђене опреме, уз навођење модела

садржавати све наведене елементе како би се сматрала
садржавале све тражене елементе биће одбачене

групи понуђача, образац за достављање понуде садржи
групе понуђача, уз обавезну назнаку члана групе понуђача

ју с уговорним органом. 
све трошкове у вези са припремом и достављањем

одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

достављања понуде 

израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана
због обима или других објективних околности понуда
начин да чини цјелину, онда се израђује у два или
понуди морају бити израђене на начин да су видљиве

ча уз навођење датума исправке. Понуда се чврсто
накнадно вађење или уметање листова. Понуда мора

стране понуде нумерисане. Под чврстим увезом се подразумијева
увезане/укоричене у књигу или да понуда

металним механизмом или увезана спиралним увезом и
крајеви причвршћени на првој или посљедњој страни

наљепницом овјереном печатом понуђача, како се не би
Уколико понуда не буде чврсто увезана и нумерисана

иста ће се сматрати неприхватљивом и биће одбачена

израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто
накнадно вађење или уметање листова на напријед описани

понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање
бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у

Ако је понуда израђена од више дијелова понуђач
од колико се дијелова понуда састоји. Странице понуде
да је видљив редни број странице. Када је понуда израђена

странице се означавају на начин да сваки сљедећи дио започиње
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Анекс 5), 

 7); 
8) са копијама 

ости, на основу члана 

навођење модела и произвођача. 

би се сматрала потпуном. 
биће одбачене. 

понуде садржи податке за 
члана групе понуђача који је 

достављањем  понуде. Уговорни 

бити написана неизбрисивом 
околности понуда не може бити 

у два или више дијелова. 
да су видљиве и потврђене 

Понуда се чврсто увезује на начин 
Понуда мора бити чврсто 

увезом се подразумијева да 
да понуда буде увезана у 

спиралним увезом и уз то осигурана 
посљедњој страни утиснутим 

се не би манипулисало 
увезана и нумерисана на горе 
и биће одбачена из даљњег 

чврсто увезује на начин 
напријед описани начин. 

похрањивање података и сл. 
и наводи у садржају понуде 

дијелова понуђач мора у садржају 
Странице понуде се означавају 

је понуда израђена од више 
едећи дио започиње редним 



 

 

 

бројем којим се наставља
Изузетно од претходног става
нумерисани на начин да 
мањим одступањем које не
и других захтјева утврђених
штампану литературу, брошуре
бројеве, онда се ти дијелови
 
Понуда се доставља у оригиналу
„ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ“ 
документа која садржи и оригинал

понуде, вјеродостојан је оригинал
медију за похрањивање података
са оригиналом у једној коверти
једну заједничку коверту или
 
Понуде се предају на протокол
Универзитет у Бањој Луци
затвореној коверти на кој
 
- назив и адреса уговорног органа
- назив и адреса понуђача
- назив и број предмета
лабораторијске опреме у оквиру

Energy Sources and Environmental Impacts 
Архитектонско-грађевинско
набавке 05-1.421/15 – ЛОТ
- назнака „не отварај“. 
 
Понуда, без обзира на начин
на адреси наведеној у ТД
ТД. Све понуде запримљене
неотворене ће бити враћене
 
16. Начин достављања докумената
 
Понуђач који доставља понуд
за квалификацију и изјаву из
броју лота на који се пријављује
 
Понуде за појединачне лотове
ковертама на којима мора бити
 
17. Допуштеност доставе ал

 

 
   Број набавке

се наставља редни број странице којим завршава
претходног става, понуда неће бити одбачена уколико су

 је обезбијеђен континуитет нумерисања, те
одступањем које не мијења, нити се битно удаљава од карактеристика
захтјева утврђених у обавјештењу о набавци и овој ТД. Ако
литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно

ти дијелови понуде не морају додатно нумерисати.

ља у оригиналу и једној копији, на којима ће

ПОНУДЕ“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Копија понуде
садржи и оригинал. У случају разлике између оригинала

вјеродостојан је оригинал понуде. Копија понуде се може
похрањивање података (CD, USB и сл.). Копија понуде се доставља

једној коверти или у двије одвојене коверте које су опет
коверту или пакет. 

предају на протокол уговорног органа или путем поште
Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 

на којој мора бити наведено: 

уговорног органа, 
понуђача/групе понуђача на задњој страни коверте,
предмета набавке, односно назнака: „Понуда 

опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, Renewable 
Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе

грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој
ЛОТ_ “,  

обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном
ТД, до датума и времена наведеног у обавјештењу

понуде запримљене након тог времена су неблаговремене
бити враћене понуђачу.  

достављања докумената који су заједнички 

доставља понуде за оба лота има право да изјаве о испуњавању
и изјаву из члана 52. ЗЈН достави у једној понуди

који се пријављује.  

лотове, на које се пријављује понуђач, доставља
којима мора бити назначено на који лот се понуда односи

Допуштеност доставе алтернативних понуда 
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завршава претходни дио. 
одбачена уколико су листови понуде 

нумерисања, те ће се сматрати 
удаљава од карактеристика, услова 

Ако понуда садржи 
имају изворно нумерисане 

нумерисати. 

на којима ће читко писати 
понуде садржи сва 

између оригинала и копије 
понуде се може доставити и на 

понуде се доставља заједно 
коверте које су опет упаковане у 

или путем поште, на адресу: 
Бојовића А, 78000 Бања Лука, у 

коверте, 
 за јавну набавку 

„Energy Efficiency, Renewable 
за потребе Машинског и 

Универзитета у Бањој Луци, број 

запримљена у уговорном органу, 
наведеног у обавјештењу о набавци и 

неблаговремене и као такве, 

изјаве о испуњавању услова 
једној понуди, првој по редном 

доставља у посебним 
понуда односи.  



 

 

 

Сваки понуђач може доставити
понуде. 
 
18. Образац за цијену понуде
 
Образац за цијену понуде
из ТД и чини саставни дио
 
Понуђачи су дужни доставити
захтјевима који су дефинисани
понуђач пропусти попунити
ставке које су наведене, његова
Уколико Образац за цијену
понуду за све ставке, водећи
обрасцу не може бити 0.  
 
19. Начин одређивања цијене
 
Цијенa понуде обухвата све
Цијена понуде се пише бројкама
 
У цијени понуде се обавезно
на крају цијeна понуде са укљученим
 
Уколико понуђач у Изјави понуђача
попуст даје на другом лоту

 
У понуђену цијену

• вриједност опреме
• трошкове царине
• трошкове шпедиције
• трошкове превоза
• трошкове осигурања
 

    У понуђену цијену не
• порез на додану

финансира из
пројекте који
међународни уговори

ПДВ-а (Потврда
 
Цијена коју наведе понуђач
било каквим промјенама. Уговорни
која садржи цијену која се може
 

 
   Број набавке

може доставити само једну понуду. Нису дозвољене

цијену понуде 

цијену понуде, који је дат као Анекс 4, припрема се у складу
саставни дио ТД.  

дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у
су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу

пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима
наведене, његова понуда ће бити одбачена.   

Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач
ставке водећи при томе рачуна да укупан збир цијена

 

одређивања цијене понуде 

а све ставке из обрасца за цијену понуде. 
се пише бројкама и словима.  

понуде се обавезно наводи цијена понуде ( без ПДВ-а), 
понуде са укљученим попустом ( без ПДВ-а). 

Изјави понуђача условљава попуст уколико добије
другом лоту, таква понуда ће се одбацити као недопуштена

у треба укључити сљедеће: 
вриједност опреме; 
трошкове царине; 
трошкове шпедиције; 
трошкове превоза до мјеста испоруке; 
трошкове осигурања до мјеста испоруке. 

понуђену цијену не треба укључити: 
порез на додану вриједност – ПДВ, с обзиром да се предметна
финансира из TEMPUS пројекта, у складу са Оквирним
пројекте који се финансирају из IPA фонда (Службени
међународни уговори бр. 6/08), опрема ће бити ослобођена

Потврда број: ЕU/2014/D/2051917).  

наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора
промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити
цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са
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Нису дозвољене алтернативне 

у складу са захтјевима 

цијену понуде у складу са свим 
садржане у обрасцу. У случају да 
постављеним захтјевима, за све 

ставки понуђач је дужан дати 
укупан збир цијена свих ставки у 

 понуђени попуст и 

уколико добије један лот, онда 
као недопуштена.  

обзиром да се предметна опрема 
са Оквирним споразумом за 

фонда Службени гласник БиХ-
бити ослобођена од плаћања 

извршења уговора и не подлијеже 
неприхватљиву одбити ону понуду 

није у складу са овим ставом. 



 

 

 

20. Валута понуде 
 
Цијена понуде се изражава
ће се за обрачун € у КМ узети
дан отварања понуда. 
 
21. Примјена преференцијалног
 
Уговорни орган ће у сврху
домаћег, у складу са Одлуком
домаћег, донесеној од стране
гласник БиХ“ бр. 103/14).
цијене домаћих понуда за
додјељују у 2015. и 2016. 
Домаћим понудама се сматрају
сједиштем у БиХ и код којих
вриједности понуђених роба
радовима, најмање 50% радне
У сврху доказивања да испуњавају
домаћег, понуђачи су дужни
доказује да најмање 50% 
поријекло из БиХ. Тражена
копији не старијим од три мјесеца
Уколико понуду доставља група
у погледу преференцијалног
групе. 
 
22. Критеријум за додјелу уговора

 
Уговорни орган, за сваки лот
понуда оцијењена као најповољнија
  
23. Језик и писмо понуде
 
Понуда се доставља на једном
латиничном или ћирилићном
на једном од службених језика
 
Изузетно дио пропратне документације
другом језику. 
 
24. Рок важења понуде 
 

 
   Број набавке

се изражава у конвертибилним маркама (КМ) или у
у КМ узети средњи курс Централне банке БиХ који

преференцијалног третмана домаћег 

ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални
складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног

донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине
бр. 103/14). У сврху поређења понуда, уговорни орган
понуда за преференцијални фактор од 15% за
и 2016. години. 

понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка

којих, у случају уговора о јавној набавци роба
понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора

најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти
доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног
понуђачи су дужни доставити потврду надлежне институције

најмање 50% вриједности понуђених роба које понуђач
Тражена потврда мора бити достављена у оригиналу
од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде

доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати
преференцијалног третмана домаћег и докази се достављају

за додјелу уговора 

за сваки лот појединачно, закључује уговор са понуђачем
оцијењена као најповољнија на основу критеријума најниже цијене

писмо понуде 

доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини

ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду
службених језика у Босни и Херцеговини.  

опратне документације (каталози, брошуре, и сл
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или у € (еуро), с тим да 
банке БиХ који је важећи на 

јенити преференцијални третман 
преференцијалног третмана 
и Херцеговине (“Службени 
уговорни орган ће умањити 
од 15% за уговоре који се 

правна или физичка лица са 
набавци роба, најмање 50% 
случају уговора о услугама и 
су резиденти из БиХ. 
преференцијалног третмана 
институције у БиХ којом се 

понуђач нуди има 
гиналу или овјереној 

достављања понуде. 
групе мора испуњавати услове 
се достављају за сваког члана 

са понуђачем чија је 
ума најниже цијене. 

Босни и Херцеговини, на 
документација уз понуду мора бити 

брошуре и сл.) може бити и на 



 

 

 

Понуде морају важити у трајању
понуда.  
 
Уколико понуђач у понуди
важења понуде онај који је наведен
 
У случају да је период важе
ће одбити такву понуду у складу
 
Уговорни орган задржава право
рока важења понуде. Уколико
одбио захтјев уговорног органа
поступка јавне набавке.  
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 
25. Мјесто, датум и вријеме
 
Понуде се достављају на начин
у Бањој Луци, Булевар војводе
 
Рок за пријем понуда истиче
 
Понуде запримљене након
понуђачима. Понуђачи који
понуде не стигну до крајњег
 
26. Мјесто, датум и вријеме
 
Јавно отварање понуда ће
администрације Универзитета
Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука
 
На јавном отварању понуда
информације: 

- назив понуђача, 
- укупна цијена без ПДВ
- попуст на укупну цијену
 

Понуђачи или њихови представници

Информације које се саопште
понуђачима који су у року доставили
Представник понуђача који
прије отварања понуда Комисији

 
   Број набавке

важити у трајању од 90 дана рачунајући од истека рока

понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се
онај који је наведен у ТД.  

период важења понуде краћи од рока наведеног у ТД
понуду у складу са чланом 60. став (1) Закона. 

задржава право да писменим путем тражи сагласност
понуде Уколико понуђач не достави писмену сагласност
уговорног органа, те се његова понуда не разматра

ИНФОРМАЦИЈЕ 

датум и вријеме за пријем понуда 

достављају на начин дефинисан у тачки 15. ове ТД на адресу
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука

понуда истиче 16.06.2015. године, у 11:00 часова.  

запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају
Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају

стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом

датум и вријеме отварања понуда 

понуда ће се одржати 16.06.2015. године, у 14:00 
Универзитета у Бањој Луци – сала за састанке, Булевар

Бања Лука. 

отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити

без ПДВ-а наведена у понуди и 
укупну цијену без ПДВ-а наведен у понуди, ако је посебно

њихови представници могу присуствовати отварању

које се саопште у току јавног отварања понуда ће се
су у року доставили понуде. 

понуђача који жели званично учествовати на отварању
понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном
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од истека рока за подношење 

понуде онда се сматра да је рок 

ТД, уговорни орган 

тражи сагласност за продужење 
писмену сагласност, сматра се да је 

не разматра у даљем току 

на адресу: Универзитет 
Бања Лука.  

понуда се враћају неотворене 
преузимају ризик уколико 

документацијом 

:00 часова у згради 
Булевар војводе Петра 

ће се саопштити следеће 

понуди ако је посебно исказан. 

присуствовати отварању понуда. 
понуда ће се доставити свим 

на отварању понуда треба 
учешће на јавном отварању у 



 

 

 

име понуђача. Уколико нема
заинтересована лица присуствовати
записника или предузимања
 
27. Нацрт уговора или основни
 
Саставни дио ове ТД је Нацрт
доставити уз понуду. Уговор
условима из тендерске

облигационим односима. 
 
28. Гаранција за добро извршење

 
Уговорни орган ће тражити
уговор. Износ гаранције за

Гаранција за добро извршење
гаранције. Форма банкарске
дужан доставити гарантни
уговора. У случају да изабрани
уговора, закључени уговор
орган ће понудити закључивање
Уговорни орган ће, на позив
гарантни документ за добро
дана упућивања захтјева. 
 
29. Подуговарање 
 
Понуђачима је дозвољено подуговарање
Закона. Подуговарач је привредни
уговорни орган закључио уговор
предметом набавке. Понуђач
понуду навести назив подуговарача
подуговор (најмање једну
подуговарања). Понуђач којем
једном битном дијелу уговора
Елементи уговора који се
саопштавају уговорном органу
орган ће извршити провјеру
и обавијестиће понуђача 
обавјештења о подуговарач
је навести објективне разлоге
подуговарање, понуђач којем
подуговора доставити уговорном
основ за непосредно плаћање
садржавати сљедеће: 

 
   Број набавке

Уколико нема званичне пуномоћи понуђач мо
лица присуствовати јавном отварању, али без

предузимања било којих правних радњи у име понуђача

уговора или основни елементи уговора 

је Нацрт уговора (Анекс 5), који су понуђачи дужни
Уговор за сваки лот појединачно ће се закључити

тендерске документације, прихваћеном понудом

 

извршење уговора 

ити гаранцију за добро извршење уговора
гаранције за извршење уговора је 10% од вриједности

добро извршење уговора ће бити у форми  безусловне
Форма банкарске гаранције налази се у прилогу ТД. Изабрани

доставити гарантни документ у року од 7 (седам) дана од дана
случају да изабрани понуђач не достави гаранцију за

закључени уговор се сматра апсолутно ништавним. У том случају
понудити закључивање уговора другорангираном.  

ће на позив изабраног понуђача, а по истеку гаранције
документ за добро извршење уговора, у року не дужем од

 

дозвољено подуговарање, у складу са условима прописаним
Подуговарач је привредни субјект који за одабраног понуђача

закључио уговор о јавној набавци, испоручује робе
Понуђач који има намјеру подуговарања дужан

назив подуговарача и/или дио уговора који намјерава
најмање једну од ове двије информације, чиме је изразио

Понуђач којем је додијељен уговор неће склапати
дијелу уговора без претходног писменог одобрења уговорног

уговора који се подуговарају и идентитет подуговарача
орном органу благовремено, прије склапања подуговора

извршити провјеру квалификација подуговарача у складу с чланом
 о својој одлуци најкасније у року од 15 дана

подуговарачу. У случају одбијања подуговарача, уговорни
објективне разлоге одбијања. Након што уговорни

којем је додијељен уговор дужан је прије почетка
доставити уговорном органу подуговор закључен с подуговарачем

непосредно плаћање подуговарачу, и који као обавезне
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понуђач може као и остала 
али без права потписа 

име понуђача. 

онуђачи дужни попунити и 
ће се закључити у складу са 

ом и Законом о 

уговора посебно за сваки 
од вриједности уговора. 

безусловне банкарске 
Изабрани понуђач је 

дана од дана потписивања 
гаранцију за добро извршење 
им У том случају уговорни 

истеку гаранције, вратити 
дужем од 10 (десет) дана од 

условима прописаним чланом 73. 
одабраног понуђача, с којим је 

робе које су повезане с 
подуговарања дужан је у обрасцу за 

уговора који намјерава дати у 
чиме је изразио намјеру 

неће склапати подуговор ни о 
одобрења уговорног органа. 
подуговарача обавезно се 

склапања подуговора. Уговорни 
складу с чланом 44. Закона 

року од 15 дана од дана пријема 
подуговарача уговорни орган дужан 

што уговорни орган одобри 
је прије почетка реализације 

закључен с подуговарачем, као 
као обавезне елементе мора 



 

 

 

 
а)  робе које ће испоручити
б)  предмет, количину
в)  податке о подуговарачу
трансакцијског рачуна

Одабрани понуђач мора свом
претходно потврдио. Добављач
реализацију уговора. 
 
30. Рок за доношење одлуке
 
Уговорни орган је дужан донијети

поништењу у поступку јавне
дана од дана истека важења
 
Уговорни орган је дужан да
понуђачима у поступку набавке
дана доношења одлуке о избору

путем, путем поште или непосредно
 
31. Рок, начин и услови плаћања

 
Плаћање изабраном понуђачу
плаћање подуговарачу), из
реализовани уговор, на жиро
достављен у понуди, односно
 
Нема авансног плаћања током
 
У случају да уговорни орган
пропуштања предузимања радњи
моћи наплатити законску затезну
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 
32. Трошак понуде и преузимање

 
Трошак припреме понуде и по
 
Тендерска документација се
понуђач: 

- на веб страници уговорног

уговорном органу да је
Понуђачи који преузму

 
   Број набавке

које ће испоручити подуговарач; 
предмет количину, вриједност, мјесто и рок испоруке робе

подуговарачу, и то: назив подуговарача, сједиште
трансакцијског рачуна и назив банке код које се води.  

понуђач мора свом рачуну приложити рачуне, својих подуговарача
потврдио Добављач којем је додијељен уговор сноси пуну

доношење одлуке о избору 

је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег
поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније
стека важења  понуде. 

је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача
поступку набавке у року од 3 дана, а најкасније у року
одлуке о избору или поништењу поступка набавке

поште или непосредно. 

услови плаћања изабраном понуђачу 

изабраном понуђачу, односно подуговарачу (ако је предвиђ
), извршиће се у року од  30 дана од дана запримања

уговор на жиро рачун понуђача, односно подуговарача
понуди односно у уговору о подуговарању. 

плаћања током трајања уговора.  

уговорни орган касни са плаћањем, али да је кашњење
предузимања радњи за које је уговорни орган одговоран
законску затезну камату.   

ИНФОРМАЦИЈЕ 

понуде и преузимање тендерске документације 

припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач

документација се може преузети на један од следећих начина

страници уговорног органа, уз обавезно писмено
органу да је преузета ТД, као и датум и вријеме
који преузму ТД, а не обавијесте писмено уговорни орган
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робе; 
подуговарача сједиште, ЈИБ/ИДБ, број 

својих подуговарача које је 
оси пуну одговорност за 

најповољнијег понуђача  или 
понуде а најкасније у року од 7 

најповољнијег понуђача достави свим 
најкасније у року од 7 дана, од 

набавке електронским 

ако је предвиђено директно 
од дана запримања фактуре за 

односно подуговарача, који је 

али да је кашњење резултат 
орган одговоран, понуђач ће 

сноси понуђач.  

следећих начина који изабере 

обавезно писмено обавјештење 
и вријеме преузимања ТД. 
уговорни орган да су исту 



 

 

 

преузели, сматраће се да
недопуштена и биће враћена
- личним преузимањем
зграде администрације
-  поштом путем препоручене
-   путем електронске поште

Накнада за тендерску документацију
 
Заинтересовани понуђачи имају

 
Уговорни орган је ТД објавио
извршити увид у ТД, те се исти
 
33. Исправка и/или измјена

   
Уговорни орган може у свако

подношење понуда, из оправданих
одговор на захтјев привредног
за разматрање жалби, измјенити
потенцијалне понуђаче за које
тачки 30. тендрске документације
 
У случају да је измјена тендерске
захтјевати додатно вријеме
насталим измјенама, али не
 
У случају давања појашњења
ће обавјестити све потенцијалне
на један од начина из тачке
појашњењу неће наводити
Захтјев за појашњење се може
понуда. Уговорни орган је дужан
рока за подношење понуда
понуђачима.  

  Ако одговор уговорног органа
изврше знатне измјене и или
продужити рок за достављање
 
34. Повјерљивост документације
 
Понуђачи који достављају понуде
дужни су уз навођење повјерљивих
подаци сматрају повјерљивим
 
Подаци који се ни у којем сл

 
   Број набавке

сматраће се да нису преузели ТД и њихова понуда ће
и биће враћена понуђачу неотворена; 

ањем у просторијама уговорног органа у канцеларији
администрације, на адреси датој у тачки 23. ТД; 

препоручене пошиљке са повратницом; 
електронске поште/е-пошта. 

тендерску документацију се не наплаћује. 

понуђачи имају право увида у ТД. 
 

је ТД објавио на веб страници уговорног органа
ТД те се исти неће моћи вршити код уговорног органа

или измјена тендерске документације, тражење 

може у свако доба, а најкасније 10 дана прије
понуда из оправданих разлога, било на властиту иницијативу
захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу

жалби измјенити ТД. О свим измјенама ТД дужан је
понуђаче за које зна да су преузели ТД, на један од начина

документације. 

измјена тендерске документације такве природе да ће припрема
додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда
измјенама али не краћи од 7 дана.   

давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим
нцијалне понуђаче који су преузели тендерску

начина из тачке 30. тендерске документације, с тим да

неће наводити име привредног субјекта који је тражио
појашњење се може тражити најкасније 10 дана прије истека

Уговорни орган је дужан у року од 3 дана, а најкасније  5 дана
подношење понуда доставити писмено појашњење свим

уговорног органа доведе до измјене ТД, и те измјене захтијевају
измјене и/или да се прилагоде њихове понуде, уговорни
за достављање понуда и то најмање за 7 (седам) дана

документације привредних субјеката 

достављају понуде које садрже одређене податке који
навођење повјерљивих података навести и правни основ

повјерљивим.  

ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су
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њихова понуда ће се одбацити као 

у канцеларији број 1 

уговорног органа гдје се може 
уговорног органа. 

тражење појашњења 

дана прије истека рока за 
властиту иницијативу, било као 
било према налогу Канцеларије 

дужан је обавјестити све 
н од начина наведених у 

ироде да ће припрема понуде 
за пријем понуда, примјерен 

субјекта писменим одговором 
преузели тендерску документацију 

тим да у одговору о 
који је тражио појашњење. 
прије истека рока за пријем 

најкасније  5 дана  прије истека 
појашњење свим потенцијалним 

те измјене захтијевају да се 
понуде, уговорни орган ће 

седам дана.  

податке који су повјерљиви, 
правни основ по којем се ти 

повјерљивим су: 



 

 

 

a) укупне и појединачне
b) предмет набавке, односно

техничком спецификацијом
техничке спецификације

в)  докази о личној ситуацији
 
Након пријема одлуке о
поступка набавке, уговорни
увид у сваку понуду према

 
35. Измјена, допуна и повлачење

 
До истека рока за пријем понуда
и то тако да у посебној коверти
15. тендерске документације
 НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА
АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
Лот_ 
Број набавке: 
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ
„НЕ ОТВАРАЈ“ 
 
На задњој страни коверте понуђач
Назив и адреса понуђача / групе
 
Понуђач може до истека рока
достави писану изјаву да одустаје
и броја набавке, и то најкасније
Понуда се не може мијењати
понуда.  
 
36. Неприродно ниска понуђена
 
Уговорни орган обавезно од
неприродно ниском у складу
тендрске документације члан
По пријему писменог образложења
донијети уговорни орган и о
 
У случају да понуђач одбије
којег се не може утврдити да
цијени, такву понуду може одбити
 
37. Поука о правном лијеку

 
   Број набавке

појединачне цијене исказане у понуди; 
набавке, односно понуђена роба, од које зависи

техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са
спецификације; 
личној ситуацији понуђача ( у смислу одредби чл.45

пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке
набавке уговорни орган ће по пријему захтјева понуђача
понуду према роковима и у складу са чланом 11. став

допуна и повлачење понуда 

за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити
посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане
документације, и то: 

УГОВОРНОГ ОРГАНА 
УГОВОРНОГ ОРГАНА (улица и број) 

НАБАВКУ ---------------- 

ДОПУНА ПОНУДЕ 

страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће: 
понуђача / групе понуђача 

до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде
изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета
и то најкасније до рока за пријем понуда.  

може мијењати, допуњавати, нити повући након истека

ниска понуђена цијена 

обавезно од понуђача тражи објашњење цијене понуде
у складу са одредбама Упутства о начину припреме

члан 17. став (7) („Службени гласник БиХ“ број
образложења неприродно ниске цијене понуде

уговорни орган и о томе обавијестити понуђача у писменој форми

понуђач одбије дати писмено образложење или достави
може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити
понуду може одбити.  

правном лијеку 
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које зависи поређење са 
понуда у складу са захтјевима из 

одредби чл.45-51 Закона). 

понуђача или одлуке о поништењу 
захтјева понуђача, омогућити 

чланом 11. став (5) Закона. 

понуду измјенити или допунити 
све податке садржане у тачки 

од своје понуде, на начин да 
навођење предмета набавке 

након истека рока за пријем 

објашњење цијене понуде коју сматра 
о начину припреме модела 

гласник БиХ“ број 90/14). 
цијене понуде, одлуку ће 

у писменој форми.  

или достави образложње из 
могућности испоручити робу по тој 



 

 

 

 
У случају да је уговорни
одредби Закона или подзаконских
органу, на начин и у роковима
За све што није предвиђено
директно одредбе Закона 
 
38. АНЕКСИ 
 
Анекс 1 - Обавјештење о набавци
Анекс 2 - Образац за понуду
Анекс 3 - Изјава понуђача
Анекс 4 - Образац за цијену
Анекс 5 - Нацрт уговора 
Анекс 6 - Повјерљиве информације
Анекс 7 - Изјава из члана 45
Анекс 8 - Изјава из члана 47.
Анекс 9 - Изјава из члана 52. 
 
 
 

 
   Број набавке

уговорни орган у току поступка јавне набавке
подзаконских аката, имате право уложити

роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона
предвиђено овом Тендерском документацијом

 о јавним набавкама БиХ и подзаконских аката

Обавјештење о набавци 
Образац за понуду 

понуђача 
Образац за цијену понуде 

 
Повјерљиве информације 

из члана 45. Закона 
из члана 47. Закона 
из члана 52. Закона  
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набавке извршио повреду 
уложити жалбу уговорном 
Закона.  

документацијом, примјењују се 
аката.  

 



 

 

 

 
(НЕ

  
_________________________________________________________

ГАРАНЦИЈА

Датум: 
 
За Уговорни орган:.............................................
 
Информисани смо да 
најуспјешнијег понуђача, од
избору најповољнијег понуђача
одлуке] одабран да потпише
роба/радова/услуга________________(
вриједност...............КМ. 
захтијевате гаранцију извршења
што износи_________КМ словима

вриједност и валуту гаранције
складу са договореним условима
адреса банке), се обавезује
рачун било коју суму коју
___________(назначити у
од три радна дана по пријему
понуђач/добављач не испуњава
Ваш захтјев за коришћење
у потпуности и исправно 
да је Ваш оригинални захтјев
захтјев ће бити размотрен
исплату, послатог

aдресу:_________________________. 
снагу________________(навести
овој гаранцији истиче дана
са условима из нацрта 
аутоматизму постаје неважећа
Без обзира да ли ће нам гаранција
сматрамо се ослобођеним
не може се преносити. Потпис
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(НЕ ДОСТАВЉА СЕ У ПОНУДИ) 
 

НАЗИВ И ЛОГО БАНКЕ 

__________________________________________________________________________
ГАРАНЦИЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

 

орган:............................................. 

 је наш клијент, __________________[
понуђача, од сад па надаље означен као Добављач],

понуђача, Ур број:______од_______. / [назначити
потпише, а по том и изврши уговор 

услуга________________(кратак опис уговора

 Такође смо информисан и да, ви, као
извршења уговора у износу од_____% од вриједности
КМ, словима:_____________ [назначити у бројкама
гаранције], да би се осигурало поштовање уговорених

словима. У складу са горе наведеним, ______________( 
обавезује неопозиво и безусловно платити на назначени

коју захтијевате, с тим што укупни износ
у бројкама и словима вриједност и валуту

пријему Вашег писаног захтјева, а који садржи
испуњава своје обавезе из уговора, или их неуредно
ење средстава под овом гаранцијом прихватљив

 кодиран телефаксом/телеграфом од Ваше
захтјев послат и поштом и да вас исти правно

размотрен и адресиран након пријема Вашег писаног
ог телефаксом или телеграфом

:_________________________. Ова гаранција 
________________(навести датум издавања гаранције). Наша 

дана_________(назначити датум и вријеме 
уговора).  Послије истека назначеног рока

неважећа.  Гаранција би требало бити враћена
гаранција бити враћена, или не, након истека

ослобођеним сваке обавезе по гаранцији. Ова гаранција
Потпис и печат (БАНКА) 
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_________________ 
УГОВОРА 

____[име и адреса 
Добављач], Вашом Одлуком о 

назначити број и датум 
 о јавној набавци 

уговора) чија је 
ви као уговорни орган 

вриједности уговора, 
бројкама и словима 
уговорених обавеза у 

наведеним, ______________( име и 
назначени банкарски 

износ не може прећи 
валуту гаранције) у року 
садржи Вашу изјаву да 

неуредно испуњава. 
прихватљив је ако је послат 

Ваше банке потврђујући 
правно обавезује. Ваш 
писаног захтјева за 

телеграфом на 
ступа на 

 одговорност према 
 гаранције у складу 
рока,  гаранција по 

враћена као беспредметна.  
истека поменутог рока 

Ова гаранција је ваша лично и 



 

 

 

 
 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА
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ЛОТ 1 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЈЕРУ ФИЗИЧКИХ СВОЈСТА
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ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

862-1-1-30-3-23/15 
Датум и вријеме слања обавјештења

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ

I 1. Подаци о уговорном органу
Назив: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
ИДБ/ЈИБ: 4401017720006
Контакт особа: Ана Барош
Телефон: (051) 326-004 
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора 
Робе, Куповина 
II 2. Подјела на лотове 
Да 
II 4. Опис 
II 4.а. Назив предмета уговора
Набавка лабораторијске опреме
Renewable Energy 
Sources and Environmental Impacts 
Архитектонско- 
грађевинско-геодетског факултета
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне
38000000-5 
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка 
Отворени поступак 
IV 2. Критеријуми за додјелу
Најнижа цијена 
IV 3. Услови преузимања достављања

16.6.2015. 
IV 6. Рок за пријем понуда
Датум и вријеме: 16.6.2015. 11:00:00
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања

Датум и вријеме: 16.6.2015. 14:00:00
Адреса и мјесто: Зграда администрације
састанке, Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 

вријеме слања обавјештења на објаву:26.5.2015. u 14:13
УГОВОРНИ ОРГАН 
уговорном органу 

: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 
: 4401017720006 

Ана Барош 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

предмета уговора 
лабораторијске опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, 

Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског

геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци 
Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 

ПОСТУПАК 

Критеријуми за додјелу уговора 

преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију

пријем понуда/захтјева за учешће 
: 16.6.2015. 11:00:00 

адреса и мјесто отварања понуда 
: 16.6.2015. 14:00:00 
Зграда администрације Универзитета у Бањој Луци

Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука. 
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АНЕКС 1 

26.5.2015. u 14:13 

пројекта „Energy Efficiency, 

потребе Машинског и 

тендерску документацију 

Бањој Луци – сала за 



 

 

 

 

 

Број набавке: _____________________________
Број обавјештења на Порталу

Број понуде за Лот 1: ________________
Датум: _____________________
 
УГОВОРНИ ОРГАН: 
ПЕТРА БОЈОВИЋА 1А, БАЊА
 
 
ПОНУЂАЧ:________________________________
(Уписује се назив понуђача
 
*Уколико понуду доставља
групе понуђача, као и када
понуђача који је представник
представник групе понуђача
смислу поступка јавне набаве
 
КОНТАКТ ОСОБА: 
 

Име и презиме  

Адреса 

Телефон 

Е – маил 
 
 

 
 
 
 
 

 
   Број набавке

 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ - ЛОТ 1 

 
 

: _____________________________ 
обавјештења на Порталу јавних набавки: _______________

: ________________ 
: _____________________ 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, БУЛЕВАР
БОЈОВИЋА А, БАЊА ЛУКА  

_______________________________________________________________
назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 

понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци
као и када понуду доставља само један понуђач
је представник групе понуђача уписује се и 

групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе
јавне набаве. 
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АНЕКС 2 

_______________ 

ЛУЦИ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ 

_______________________________ 

исти подаци за све чланове 
један понуђач, а поред назива 

и податак да је то 
сматра чланом групе понуђача у 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
*Уколико понуду доставља
представник групе понуђача
 
У поступку јавне набавке коју

набавки, Број обавјештења
достављамо понуду за Лот
 
1. У складу са садржајем и захтјевима
1/15, овом изјавом прихватамо
ограничења.  
 
2. Овом понудом одговарамо
Лот 1, у складу са условима
утврђеним роковима, без икаквих
 
3. Цијена наше понуде за Лот
Попуст који дајемо на цијену
Цијена наше понуде за Лот
Укупна цијена за уговор за Лот
У прилогу се налази и образац
складу са захтјевима из тендерске
Изјаве и Обрасца за цијену понуде
 
4. У вези са вашим захтјевом
третмана домаћег, изјављујемо
а) Наша понуда ИСПУЊАВА
домаћег. (Уколико понуђач
домаћег, обавезан је уз понуду
б)   Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА
домаћег. 
 
5. Ова понуда важи 90 дана
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија
квалификацији, у погледу личне
те гаранцију за добро извршење
документације. 
                                                                 
                                               
                                                                    

 
   Број набавке

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ЛОТ 1 

доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача
групе понуђача.  

јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на
обавјештења о набавци ________________, д

за Лот 1 и изјављујемо слиједеће:  

садржајем и захтјевима из тендерске документације бр
изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих

одговарамо захтјевима из тендерске документације за
са условима утврђеним у тендерској документацији критеријумима

роковима без икаквих резерви или ограничења.  

за Лот 1 (без ПДВ-а) је ____________________
дајемо на цијену понуде за Лот 1 је _____________________

за Лот 1, са укљученим попустом је__________________
за Лот 1 је __________________ КМ/€  

налази и образац за цијену наше понуде за Лот 1, који
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у
Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за

вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног
домаћег изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно
понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног
Уколико понуђач испуњава услове за примјену преференцијалног
обавезан је уз понуду доставити потврду из тачке 21 ТД); 
понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног

дана рачунајући од истека рока за достављање
понуда буде најуспјешнија обавезујемо се да ћемо 
у погледу личне способности, економске и финансијске
добро извршење уговора, у складу са захтјевима

                                                                 М.П.             ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ
                                                                                              ___________________________
                                                                                                 (име и презиме
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АНЕКС 3 

Изјаву понуђача попуњава 

објављена на Порталу јавних 
дана ___________, 

документације број ЈН/05-3.1275-
без икаквих резерви или 

документације за испоруку роба 
документацији, критеријумима и 

 ____________________ КМ/€ 
 _____________________ КМ/€ 

__________________ КМ/€ 

, који је попуњен у 
случају разлика у цијенама из ове 

из обрасца за цијену понуде.  

примјену преференцијалног  
што је тачно): 
преференцијалног третмана 
преференцијалног третмана 

ТД);  
преференцијалног третмана  

достављање понуда; 
да ћемо доставити доказе о 
и финансијске способности, 
са захтјевима из тендерске 

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                            
___________________________ 
име и презиме)                                                                     



 

 

 

                                                                                                  
                                                                              

ОБРАЗАЦ

Назив понуђача: ______________________
Понуда бр.___________________________
Датум: _____________________
 

Р.Б. НАЗИВ РОБЕ 

1. ИНФРАЦРВЕНИ ТЕРМОМЕТАР

2. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТ

МЈЕРЕЊЕ U ВРИЈЕДНОСТИ
КВАЛИТЕТА УНУТРАШЊЕГ

ВАЗДУХА,ПРИТИСКА РЕЛАТИВНЕ
ВЛАЖНОСТИ, ЛУКСМЕТАР

3. ПИРАНОМЕТАР ЗА МЈЕРЕЊЕ
ЗРАЧЕЊА 

4. СОЛАРНИ ПАНЕЛ 

5. АНАЛИЗАТОР КВАЛИТЕТА
ЕНЕРГИЈЕ 

6. МЈЕРАЧ ВЛАГЕ БЕЗ ИГИЦА

7. СЕНЗОР ЗА ВЛАГУ 

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-a

ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ

УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
словима:______________________________
 
Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене
навести цијена. 
2. Цијена понуде за Лот 1 
орган треба платити добављачу
3. У случају разлика између
извршити у складу са јединичним
4. Јединична цијена ставке
исправљати.  
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                                                                                                  ______________________
                                                                                                       (потпис

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ЛОТ 1 - РОБЕ

 
______________________ 

.___________________________ 
: _____________________  

ЈМ КОЛ ЈЕД. ЦИЈ

ТЕРМОМЕТАР ком 1  
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТ ЗА 

ВРИЈЕДНОСТИ,CO2  
УНУТРАШЊЕГ 

ПРИТИСКА РЕЛАТИВНЕ 
ЛУКСМЕТАР 

ком 1  

ЗА МЈЕРЕЊЕ ГЛОБАЛНОГ ком 1  

ком 1  
КВАЛИТЕТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ком 1  

БЕЗ ИГИЦА ком 1  

ком 1  
a 

УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-a  

СА ПОПУСТОМ (без ПДВ-а) 

ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ  (без ПДВ-а)__________КМ
:______________________________ 

бити изражене у КМ или €. За сваку ставку у понуди

за Лот 1 се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде
платити добављачу.  
разлика између јединичних цијена и укупног износа

складу са јединичним цијенама. 
цијена ставке се не сматра рачунском грешком, од

             _______________________________________
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______________________ 
потпис)  

   АНЕКС 4 
РОБЕ 

ЈЕД. ЦИЈЕНА УКУПНО 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

)__________КМ/€ 

ставку у понуди за Лот 1 мора се 

садржи све накнаде које уговорни 

укупног износа, исправка ће се 

грешком односно не може се 

_______________________ 



 

 

 

                                               

НАЦРТ

Набавка лабораторијске 
Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
Машинског и Архитектонско
Бањој Луци – Лот 1 
 
Уговорне стране: 
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У
проф. др Станко Станић (у даљем
 
2. __________________________________,
којег заступа директор 
тексту: Извршилац), с друге

Предмет овог уговора је 
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
Study“ за потребе Машинског
грађевинско-геодетског факултета
 

Уговорне стране сагласно констатују
додјели уговора најповољнијем
оквиру TEMPUS пројекта
Environmental Impacts – 
грађевинско-геодетског факултета
резултат претходно проведене
основу којег је Понуда Извршиоца
оцијењена као најповољнија
 
Тендерска документација
од дана, __________. саставни

Корисник се обавезује да на
плати Извршиоцу  износ од
 

словима(:.....................................................................................)
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                                            Овјерен потпис овлаштене особе

НАЦРТ УГОВОРА – ЛОТ 1 

лабораторијске опреме у оквиру TEMPUS пројекта 
Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ 

Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, чији је заступник ректор
(у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

__________________________________,Ул____________________________, 
директор ______________________ као извршилац

Извршилац с друге стране.  
 

Члан 1. 
уговора је набавка лабораторијске опреме у оквиру 

„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
потребе Машинског (у даљем тексту: Корисник)  
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци – Лот

Члан 2. 
стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу

најповољнијем понуђачу у предмету набавке лабораторијске
пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and 

 Master Study“ за потребе Машинског и
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци

претходно проведене процедуре јавне набавке путем отвореног
Понуда Извршиоца за Лот 1 бр.__________ од дана

најповољнија за уговорни орган.  

документација бр. ЈН/05-3.1275-1/15 и Понуда Извршиоца
саставни су дио овог Уговора.  

 
Члан 3. 

обавезује да на име цијене за испоруку опреме из члана
Извршиоцу износ од:  

.....................................КМ/€  
словима(:.....................................................................................)
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особе понуђача 
 
 

АНЕКС 5 

 
 „Energy Efficiency, 

Master Study“ за потребе 
факултета Универзитета у 

ректор Универзитета             
једне стране и 

____________________________, 
извршилац посла (у даљем 

у оквиру TEMPUS пројекта 
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master 

 и Архитектонско-
Лот 1. 

закључен на основу Одлуке о 
лабораторијске опреме у 

„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and 
Машинског и Архитектонско-
Бањој Луци – Лот 1, која је 

твореног поступка, на 
од дана, ___________., 

Извршиоца за Лот 1 бр.____ 

из члана 1. овог Уговора 

(:.....................................................................................) 



 

 

 

У цијену из претходног става
 
Цијена из става 1. овог члана

предвиђену у понуди Извршиоца
 

Извршилац се обавезује да ће
до _______________ (не дужем
Уговора.  
 

Извршилац даје гаранцију
мјесеци). Извршилац је обавезан
квар на опреми, те да у примјереном
пријаве, отклони квар.  
Уколико Извршилац не поступи
и инструмент гаранције да на

Извршилац даје гаранцију за
Уговора у року од 7 (седам
Средства гаранције доброг
компензација за било који
своје обавезе по Уговору
средстава гаранције Извршил
односима да намири потпуну
Гаранција за добро извршење

Извршилац је одговоран за правне
 

Уговорне стране су сагласне
од стране Комисије коју одреди
обавеза. 
  

Записник из члана 8. овог Уговора
уговорене цијене и саставни
 

Уколико се записнички утврди
квалитета, Извршилац  
отклонити, а уколико то
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претходног става није урачунат ПДВ. 

става овог члана је непромијењива и одређена је
понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама

Члан 4. 
обавезује да ће сву опрему из члана 1. овог Уговора испоручити

не дужем од 30 календарских дана), рачунајући

Члан 5. 
гаранцију за опрему______ мјесеци (не може бити

је обавезан у гарантном периоду да по позиву
те да у примјереном року, али не дужем од 10 (десет

Извршилац не поступи на тај начин Наручилац има право да
гаранције да на наплату. 

 
Члан 6. 

гаранцију за добро извршење уговора у висини од
од седам) дана од дана потписивања. 

гаранције доброг извршења уговора биће наплатива
било који губитак који настане из пропуста Извршиоца

по Уговору. Уколико се утврди да је висина штете
гаранције Извршилац је обавезан по одредбама Закона
намири потпуну штету.  
добро извршење уговора је у форми безусловне банкарске

 
Члан 7. 

одговоран за правне и материјалне недостатке испуњења

Члан 8. 
су сагласне да се пријем свих уговорних обавеза 

Комисије коју одреди Наручилац и сачини Записник о извршењу

Члан 9. 
члана овог Уговора и документација за плаћање чине основ

цијене и саставни су дио овог Уговора. 

Члан 10. 
записнички утврди да испоручена опрема има грешке или

  је дужан у року од 5 (пет)  дана све уочене
уколико то не учини у наведеном року, замијениће
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одређена је за сву опрему 
јединичним цијенама. 

Уговора испоручити у року 
рачунајући од дана потписа 

не може бити краћа од 12 
по позиву индентификује 
десет) дана од момента 

има право да раскине Уговор 

висини од 10% вриједности 

наплатива Наручиоцу као 
пропуста Извршиоца да изврши 
висина штете већа од износа 

одредбама Закона о облигационим 

безусловне банкарске гаранције. 

недостатке испуњења уговора. 

изврши записнички 
извршењу уговорних 

плаћање чине основ за плаћање 

има грешке или није уговорног 
дана све уочене недостатке 
року замијениће опрему 



 

 

 

одговарајућом у примјереном
када је записнички утврђена

У случају да Извршилац ни

погледу испоручене опреме
гаранције за добро извршење

Квалитет испоручене опреме
документације, Понудом 
 

Уколико је Извршилац из Уговора
услов није обезбиједио путем
опреме доставити уговор са

вршити сервисирање у гарантном

Извршилац је дужан дати
опреме у функцију и о начину
корисника опреме на једном

Корисник ће у року до 30
жиро-рачун Извршиоца, на основу
случају неблаговременог плаћања
складу са правилима о кашњењу
 
Извршилац је сагласан да
при плаћању преко «Трезора
плаћање, а Извршилац примио
уговореног рока из става 1. овог
 

Уговорне стране се одричу
све неспоразуме рјешавати
а све у циљу успјешне реализације
У случају да уговорне стране
надлежан је Окружни привредни

Датумом закључења Уговора
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примјереном року али не дужем од 10 календарских
записнички утврђена грешка. 

 
Члан 11. 

Извршилац ни у накнадно одређеном року не отклони
испоручене опреме, Наручилац има право да раскине Уговор

добро извршење уговора да на наплату. 
 

Члан 12. 
испоручене опреме мора бити у складу са спецификацијом

Понудом Извршиоца и одговарајућим техничким стандардима

Члан 13. 
из Уговора територијално удаљен, а у поступку

обезбиједио путем заједничког наступа, дужан је  да у моменту
доставити уговор са предузећем са територије БиХ који
сервисирање у гарантном року. 

 
Члан 14. 

дужан дати све потребне податке и обавјештења везан
функцију и о начину  коришћењa. Потребно је обезбједити
опреме на једном од службених језика у БиХ или на енеглеском

 
Члан 15. 

30 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити
звршиоца, на основу уредно испостављене документације

неблаговременог плаћања уговорене накнаде Корисник одговара
правилима о кашњењу у плаћању. 

сагласан да Кориснику неће зарачунавати затезне камате
преко Трезора», ако је Наручилац у уговореном року
Извршилац примио уплату са одгодом од једног или

из става 1. овог члана. 

Члан 16. 
се одричу права побијања овог Уговора по било којем

ати међусобним договором у духу добрих пословних
успјешне реализације овог Уговора.  
уговорне стране не могу спор ријешити договором, за

Окружни привредни суд у Бањој Луци. 
 

Члан 17. 
закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне
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календарских дана од датума 

року не отклони недостатке у 
раскине Уговор и инструмент 

спецификацијом из Тендерске 
техничким стандардима. 

удаљен а у поступку набавке тај 
дужан је да у моменту испоруке 

БиХ који ће умјесто њега 

обавјештења везанa за пуштање 
је обезбједити упутство за 

или на енеглеском језику. 

извршити плаћање на 
документације за плаћање. У 

одговара Извршиоцу у 

затезне камате за закашњење 
вореном року предао налог за 

једног или више дана од 

по било којем основу, па ће 
духу добрих пословних обичаја, 

договором, за рјешење спора 

потписивања друге уговорне стране. 



 

 

 

За све што није регулисано
облигационим односима и
област. 

Трајање Уговора је од дана потписивања
 

Овај Уговор је сачињен у четири
страна припадају по два примјерка
Овај Уговор ступа на снагу даном
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није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе
односима и других позитивних прописа које регулишу

 
Члан 18. 

Уговора је од дана потписивања Уговора до истека гарантног

Члан 19. 
сачињен у четири истовјетна примјерка, од којих свакој

припадају по два примјерка. 
ступа на снагу даном потписивања. 

                         _______________________________________
                                           Овјерен потпис овлаштене особе понуђача
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примјењиваће се одредбе Закона о 
које регулишу предметну 

истека гарантног рока.  

од којих свакој од уговорних 

 
 
 

_______________________ 
овлаштене особе понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ

Информација која је 
повјерљива 
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ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 
информација 

  

  

  

  

     

                         _______________________________________
                                            Овјерен потпис овлаштене особе
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АНЕКС 6 

 
 

повјерљивост тих 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
особе понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Изјава о испуњености услова
набавкама БиХ („Службени
 
Ја, нижепотписани  ___________________
 _________________ издатом
привредног друштва или обрта
положај, назив привредног друштва
 _________________ , чије сједиште
на адреси _________ (Улица
 ________________________________
јавне набавке), а којег проводи
назив уговорног органа), за
објављено обавјештење) број
 _________________ , а у
материјалном и кривичном
 

Кандидат/понуђач  _________________
представљам, није: 

a) Правоснажном судском
дјела организованог
са важећим прописима

b) Под стечајем или
ликвидационог поступка

c) Пропустио испунити
осигурања и здравственог
или земљи регистрације

d) Пропустио испунити
пореза у складу са важећим
 

У наведеном смислу сам упознат
уговора достави документе
органа и у року којег одреди
Надаље изјављујем да сам
употреба неистините службене
пословању као да су истинити
законима у БиХ, те да давање

 
   Број набавке

испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д
Службени гласник БиХ", број: 39/14) 

___________________  (Име и презиме), са личном
издатом од _________________ , у својству

друштва или обрта или сродне дјелатности__________________
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности

чије сједиште се налази у _________________
Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку

____________________________________  (Навести тачан назив и
којег проводи уговорни орган ___________________

уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној
обавјештење) број:  __________  у „Службеном гласнику

а у складу са чланом 45. ставовима (1) и
кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

_________________  у наведеном поступку јавне набавке

Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен
организованог криминала, корупције, преваре или прања

важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 
стечајем или је предмет стечајног поступка или је

ликвидационог поступка; 
Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима

земљи регистрације; 
Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних

складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације

смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у
документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев
којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став

изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа

да су истинити представља кривично дјело предвиђено
авање нетачних података у документима којима
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АНЕКС 7 
 

од а до д) Закона о јавним 

са личном картом број: 
својству представника 

__________________  (Навести 
дјелатности), ИД број: 

_________________ (Град/општина), 
понуђач у поступку јавне набавке 
тачан назив и врсту поступка 

___________________ (Навести тачан 
обавјештење о јавној набавци (ако је 

гласнику БиХ" број: 
ставовима (1) и (4) под пуном 

поступку јавне набавке, којег 

поступку осуђен за кривична 
преваре или прања новца у складу 

поступка или је пак предмет 

ензијског и инвалидског 
важећим прописима у БиХ 

директних и индиректних 
земљи регистрације. 

понуђача да у случају додјеле 
а до д) на захтјев уговорног 
чланом 72. став (3) тачка а). 
службене исправе, односно 

књиге или списа у служби или 
дјело предвиђено кривичним 

документима којима се доказује 



 

 

 

лична способност из члана
који су предвиђене новчане
(правно лице) и од 200,00 КМ
 
Такође изјављујем да сам свјестан
јавне набавке у складу са
случају сумње у тачност података
тачности изнесених информација
 
Изјаву дао: 
Мјесто и датум давања изјаве
Потпис и печат надлежног органа
М.П. 
 

 
   Број набавке

способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља
предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ

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

изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени
складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама
тачност података датих путем ове изјаве задржава

изнесених информација код надлежних органа. 

давања изјаве: 
надлежног органа: 
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набавкама представља прекршај за 
 10.000,00 КМ за понуђача 

одговорно лице понуђача. 

проводи наведени поступак 
о јавним набавкама БиХ у 

изјаве задржава право провјере 



 

 

 

Изјава о испуњености услова
јавним набавкама („Службени
 
Ја, нижепотписани  ___________________
 _________________ издатом
привредног друштва или обрта
положај, назив привредног
 _________________ , чије сједиште
на адреси _________ _(Улица
 _________________  ________
а којег проводи уговорни
назив уговорног органа
број:________ у „Службе
чланом 47. ставовима (1) и
 

Документи чије обичне копије
наведеном поступку јавне
способност из члана 47. став
У наведеном смислу сам упознат
уговора достави документе
органа и у року којег одреди
Надаље изјављујем да сам
употреба неистините службене
пословању као да су истинити
законима у БиХ, те да давање
економска и финансијска
представља прекршај за који

10.000,00 КМ за понуђаче правно

лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
Мјесто и датум давања изјаве
Потпис и печат понуђача/кандидата
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испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до д
набавкама Службени гласник БиХ", број 39/14) 

___________________  (Име и презиме), са личном
издатом од _________________ , у својству

друштва или обрта или сродне дјелатности__________________
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности

чије сједиште се налази у _________________
Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку

________(Навести тачан назив и врсту поступка
уговорни орган  _______________________________

уговорног органа), за који је објављено обавјештење о
жбеном гласнику БиХ" број: _______________

ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

обичне копије доставља кандидат/понуђач ______________
поступку јавне набавке, а којима се доказује економска
члана 47. став (1) тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима
смислу сам упознат са обвезом кандидата/понуђача да у

документе из члана 47. став (1) тачке од а) до д) на захтјев
којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став

изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа

да су истинити представља кривично дјело предвиђено
те да давање нетачних података у документима кој

финансијска способност из члана 47. Закона о јавним
прекршај за који су предвиђене новчане казне од

понуђаче (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ

давања изјаве: 
понуђача/кандидата: 

М.П. 
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АНЕКС 8 
 

од а до д) и (4) Закона о 

са личном картом број: 
у својству представника 

__________________  (Навести 
дјелатности), ИД број: 

_________________ (Град/општина), 
понуђач у поступку јавне набавк
врсту поступка јавне набавке), 

_______________________________ (Навести тачан 
бавјештење о јавној набавци 

_______________ , а у складу са 
и кривичном одговорношћу 

______________ у 
доказује економска и финансијска 
истоврсни са оригиналима. 

понуђача да у случају додјеле 
а до д) на захтјев уговорног 
чланом 72. став (3) точка а). 
службене исправе, односно 

књиге или списа у служби или 
дјело предвиђено кривичним 

документима којима се доказује 
Закона о јавним набавкама 
казне од 1.000,00 КМ до 
до 2.000,00 КМ за одговорно 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ИЗ ЧЛАНА

Ја, долепотписани _____________________________ (
картом број: __________________
представника привредног

функцију и назив привредног
налази у __________________ (
број), као понуђач у поступку
пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
Master Study“ за потребе
факултета Универзитета у Бањој
Бањој Луци, а у складу са чланом
материјалном и кривичном
 

1. Нисам понудио мито ниј
којој фази процеса јавне

2. Нисам дао, нити обећао
одговорном лицу у уговорном
међународног службеника
радње које не би требало
извршити он, или неко
одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар
лицу у уговорном органу
службеника, у циљу да обави
требало да обавља, или се

4. Нисам био укључен у било
набавкама. 

5. Нисам учествовао у било
предметног поступка јавне

Давањем ове изјаве, свјестан
примања и давања мита и
дужности утврђене у Кривичним
   
Изјаву дао:                              
_______________________
Мјесто и датум давања изјаве
___________________________ 

 
   Број набавке

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 
потписани _____________________________ (име и презиме

__________________ издатом од _____________________, 
привредног субјекта _____________________________ (

назив привредног субјекта), ИД број:______________ чије
 __________________ (град/општина), адреса __________________ (
понуђач у поступку јавне набавке лабораторијске опреме
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 

за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско
Универзитета у Бањој Луци, којег проводи уговорни орган

складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама
кривичном одговорношћу: 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне
процеса јавне набавке. 

нити обећао дар, или неку другу повластицу
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено
службеника, у циљу обављања у оквиру службен
би требало да изврши, или се суздржава од вршења
или неко ко посредује при таквом подмићивању

или обећао дар или неку другу повластицу службеном
уговорном органу укључујући и страно службено лице или

у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења
обавља или се суздржава од обављања радњи, које не треба
укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију

у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију
поступка јавне набавке. 
изјаве свјестан сам кривичне одговорности предвиђене

давања мита и кривична дјела против службене и друге
Кривичним законима Босне и Херцеговине. 

:                                М.П.                            Потпис и печат надлежног
_______________________                                         ----------------------------------------------

давања изјаве:                                            
___________________________  

 
Број набавке: 05-1.1275/15 

36 
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НАБАВКАМА 

резиме), са личном 
 _____________________, у својству 

_____________________________ (навести 
:______________ чије сједиште се 

__________________ (улица и 
опреме у оквиру TEMPUS 

„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – 
ђевинско-геодетског 

уговорни орган Универзитет у 
јавним набавкама под пуном 

процес јавне набавке, у било 

повластицу службеном или 
страно службено лице или 

оквиру службеног овлашћења, 
од вршења дјела које треба 

подмићивању службеног или 

службеном или одговорном 
службено лице или међународног 

ог овлашћења, радње које би 
радњи које не треба извршити. 
циљ имају корупцију у јавним 

циљ имала корупцију у току 

предвиђене за казнена дјела 
службене и друге одговорности и 

и печат надлежног органа: 
----------------------------------------------  
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ЛОТ 2 

НАСТАВНА ОПРЕМА  
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

862-1-1-30-3-23/15 
Датум и вријеме слања обавјештења

ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ

I 1. Подаци о уговорном органу
Назив: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
ИДБ/ЈИБ: 4401017720006
Контакт особа: Ана Барош
Телефон: (051) 326-004 
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II 1. Врста уговора 
Робе, Куповина 
II 2. Подјела на лотове 
Да 
II 4. Опис 
II 4.а. Назив предмета уговора
Набавка лабораторијске опреме
Renewable Energy 
Sources and Environmental Impacts 
Архитектонско- 
грађевинско-геодетског факултета
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне
38000000-5 
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК

IV 1. Врста поступка 
Отворени поступак 
IV 2. Критеријуми за додјелу
Најнижа цијена 
IV 3. Услови преузимања достављања

16.6.2015. 
IV 6. Рок за пријем понуда
Датум и вријеме: 16.6.2015. 11:00:00
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања

Датум и вријеме: 16.6.2015. 14:00:00
Адреса и мјесто: Зграда администрације
састанке, Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 

вријеме слања обавјештења на објаву:26.5.2015. u 14:13
УГОВОРНИ ОРГАН 
уговорном органу 

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI 
: 4401017720006 

Ана Барош 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

предмета уговора 
опреме у оквиру TEMPUS пројекта „Energy Efficiency, 

Sources and Environmental Impacts – Master Study“ за потребе Машинског

геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци 
Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 

ПОСТУПАК 

Критеријуми за додјелу уговора 

преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију

пријем понуда/захтјева за учешће 
: 16.6.2015. 11:00:00 

адреса и мјесто отварања понуда 
: 16.6.2015. 14:00:00 
Зграда администрације Универзитета у Бањој Луци

Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука. 
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26.5.2015. u 14:13 

пројекта „Energy Efficiency, 

потребе Машинског и 

тендерску документацију 

Бањој Луци – сала за 



 

 

 

Број набавке: _____________________________
Број обавјештења на Порталу

Број понуде за Лот 2: ________________
Датум: _____________________
 
УГОВОРНИ ОРГАН: 
ПЕТРА БОЈОВИЋА 1А, БАЊА
 
 
ПОНУЂАЧ:________________________________
(Уписује се назив понуђача
 
*Уколико понуду доставља
групе понуђача, као и када
понуђача који је представник
представник групе понуђач
смислу поступка јавне набаве
 
КОНТАКТ ОСОБА: 
 

Име и презиме  

Адреса 

Телефон 

Е – маил 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   Број набавке

 
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ - ЛОТ 2 

 
 

: _____________________________ 
обавјештења на Порталу јавних набавки: _______________

: ________________ 
: _____________________ 

 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, БУЛЕВАР
БОЈОВИЋА А, БАЊА ЛУКА  

_______________________________________________________________
назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 

понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци
као и када понуду доставља само један понуђач
је представник групе понуђача уписује се и 

групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе
јавне набаве. 
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АНЕКС 2 

: _______________ 

ЛУЦИ БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ 

_______________________________ 

исти подаци за све чланове 
један понуђач, а поред назива 

и податак да је то 
сматра чланом групе понуђача у 

 
 
 



 

 

 

 

 
*Уколико понуду доставља
представник групе понуђача
 
У поступку јавне набавке коју

набавки, Број обавјештења
достављамо понуду за Лот
 
1. У складу са садржајем и захтјевима
1/15, овом изјавом прихватамо
ограничења.  
 
2. Овом понудом одговарамо
Лот 2, у складу са условима
утврђеним роковима, без икаквих
 
3. Цијена наше понуде за Лот
Попуст који дајемо на цијену
Цијена наше понуде за Лот
Укупна цијена за уговор за Лот
У прилогу се налази и образац
складу са захтјевима из тендерске
Изјаве и Обрасца за цијену понуде
 
4. У вези са вашим захтјевом
третмана домаћег, изјављујемо
а) Наша понуда ИСПУЊАВА
домаћег. (Уколико понуђач
домаћег, обавезан је уз понуду
б)   Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА
домаћег. 
 
5. Ова понуда важи 90 дана
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија
квалификацији, у погледу личне
те гаранцију за добро извршење
документације. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ЛОТ 2 

понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача
групе понуђача.  

јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на
обавјештења о набавци ________________, д

за Лот 2 и изјављујемо слиједеће:  

садржајем и захтјевима из тендерске документације бр
изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих

одговарамо захтјевима из тендерске документације за
са условима утврђеним у тендерској документацији критеријумима

роковима без икаквих резерви или ограничења.  

за Лот 2 (без ПДВ-а) је ____________________
дајемо на цијену понуде за Лот 2 је _____________________

за Лот 2, са укљученим попустом је__________________
за Лот 2 је __________________ КМ/€  

налази и образац за цијену наше понуде за Лот 2, који
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у
Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за

вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног
г изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно

понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног
Уколико понуђач испуњава услове за примјену преференцијалног
обавезан је уз понуду доставити потврду из тачке 21 ТД); 
понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног

дана рачунајући од истека рока за достављање
понуда буде најуспјешнија обавезујемо се да ћемо 
у погледу личне способности, економске и финансијске
добро извршење уговора, у складу са захтјевима

                                                                 М.П.             ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ
                                                                                              ___________________________

                                                                                        (име и презиме
                                                                                                  ______________________
                                                                                                       (потпис
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АНЕКС 3 

Изјаву понуђача попуњава 

објављена на Порталу јавних 
дана ___________, 

документације број ЈН/05-3.1275-
без икаквих резерви или 

документације за испоруку роба 
документацији, критеријумима и 

 ____________________ КМ/€ 
____________________ КМ/€ 

__________________ КМ/€ 

, који је попуњен у 
случају разлика у цијенама из ове 

из обрасца за цијену понуде.  

примјену преференцијалног  
што је тачно): 
преференцијалног третмана 
преференцијалног третмана 

  
преференцијалног третмана  

достављање понуда; 
да ћемо доставити доказе о 
и финансијске способности, 
са захтјевима из тендерске 

ЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА                                                                            
___________________________ 
име и презиме)                                                                            
______________________ 

потпис)  



 

 

 

ОБРАЗАЦ

Назив понуђача: ______________________
Понуда бр.___________________________
Датум: _____________________
 

Р.Б. НАЗИВ РОБЕ 

 
1. 

 
НАСТАВНИЧКИ ОБРАЗОВНИ
ОБЛАСТИ ОБНОВЉИВИХ
ЕНЕРГИЈЕ (СОЛАРНА, ЕОЛСКА
ГОРИВНЕ ЋЕЛИЈЕ) 

 
2. 

 
ИНТЕРАКТИВНА БИЈЕЛА

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ

ПОПУСТ НА УКУПНУ ЦИЈЕНУ

УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУД

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
словима:______________________________
 
Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене
навести цијена. 
2. Цијена понуде за Лот 2
орган треба платити добављачу
3. У случају разлика између
извршити у складу са јединичним
4. Јединична цијена ставке
исправљати.  
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ ЛОТ 2 - РОБЕ

 
______________________ 

.___________________________ 
: _____________________  

ЈМ КОЛ ЈЕД. ЦИЈЕНА

НАСТАВНИЧКИ ОБРАЗОВНИ СЕТ ИЗ 
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 
СОЛАРНА, ЕОЛСКА, 

 
ком 

 
1 

 

ИНТЕРАКТИВНА БИЈЕЛА ТАБЛА 
 

ком 
 
2 

 

БЕЗ ПДВ-a 

УКУПНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-a  

ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ (без ПДВ-а) 

ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ  (без ПДВ-а)__________КМ
:______________________________ 

бити изражене у КМ или €. За сваку ставку у понуди

за Лот 2 се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде
платити добављачу.  
разлика између јединичних цијена и укупног износа

складу са јединичним цијенама. 
цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно

                                                    _______________________________________
                                            Овјерен потпис овлаштене особе
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   АНЕКС 4 
РОБЕ 

ЈЕД ЦИЈЕНА УКУПНО 

 

 

 

 

 

)__________КМ/€ 

ставку у понуди за Лот 2 мора се 

садржи све накнаде које уговорни 

укупног износа, исправка ће се 

грешком односно не може се 

_______________________ 
особе понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

НАЦРТ

Набавка лабораторијске 
Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
Машинског и Архитектонско
Бањој Луци – Лот 2 
 
Уговорне стране: 
 
3. УНИВЕРЗИТЕТ У
проф. др Станко Станић (у даљем
 
4. __________________________________,
којег заступа директор ______________________ 
тексту: Извршилац), с друге

Предмет овог уговора је 
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
Study“ за потребе Машинског
грађевинско-геодетског факултета
 

Уговорне стране сагласно констатују
додјели уговора најповољнијем
оквиру TEMPUS пројекта
Environmental Impacts – 
грађевинско-геодетског факултета
резултат претходно проведене
основу којег је Понуда Извршиоца
оцијењена као најповољнија
 
Тендерска документација бр
од дана, __________. саставни

Корисник се обавезује да на
плати Извршиоцу  износ од
 

словима(:.....................................................................................)

У цијену из претходног става
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НАЦРТ УГОВОРА – ЛОТ 2 

лабораторијске опреме у оквиру TEMPUS пројекта 
Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master Study“ 

Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, чији је заступник ректор
(у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

__________________________________,Ул____________________________, 
директор ______________________ као извршилац
илац с друге стране.  

 
Члан 1. 

уговора је набавка лабораторијске опреме у оквиру 
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 

потребе Машинског (у даљем тексту: Корисник)  
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци – Лот

Члан 2. 
стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу

најповољнијем понуђачу у предмету набавке лабораторијске
пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and 

 Master Study“ за потребе Машинског и
геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци 

претходно проведене процедуре јавне набавке путем отвореног
Понуда Извршиоца за Лот 2 бр.__________ од дана

најповољнија за уговорни орган.  

документација бр. ЈН/05-3.1275-1/15 и Понуда Извршиоца
саставни су дио овог Уговора.  

 
Члан 3. 

обавезује да на име цијене за испоруку опреме из члана
Извршиоцу износ од:  

.....................................КМ/€  
словима(:.....................................................................................)

 
претходног става није урачунат ПДВ. 
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 „Energy Efficiency, 

Master Study“ за потребе 
факултета Универзитета у 

ектор Универзитета             
једне стране и 

____________________________, 
извршилац посла (у даљем 

у оквиру TEMPUS пројекта 
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – Master 

 и Архитектонско-
Лот 2. 

закључен на основу Одлуке о 
лабораторијске опреме у 

„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and 
Машинског и Архитектонско-
Бањој Луци – Лот 2, која је 
путем отвореног поступка, на 

од дана, ___________., 

Извршиоца за Лот 2 бр.____ 

из члана 1. овог Уговора 

(:.....................................................................................) 



 

 

 

 
Цијена из става 1. овог члана

предвиђену у понуди Извршиоца
 

Извршилац се обавезује да ће
до _______________ (не дужем
Уговора.  
 

Извршилац даје гаранцију
мјесеци). Извршилац је обавезан
квар на опреми, те да у примјереном
пријаве, отклони квар.  
Уколико Извршилац не поступ
и инструмент гаранције да на

Извршилац даје гаранцију за
Уговора у року од 7 (седам
Средства гаранције доброг
компензација за било који
своје обавезе по Уговору
средстава гаранције Извршил
односима да намири потпуну
Гаранција за добро извршење

Извршилац је одговоран за правне
 

Уговорне стране су сагласне
од стране Комисије коју одреди
обавеза. 
  

Записник из члана 8. овог Уговора
уговорене цијене и саставни
 

Уколико се записнички утврди
квалитета, Извршилац  
отклонити, а уколико то
одговарајућом у примјереном
када је записнички утврђена

 
   Број набавке

става овог члана је непромијењива и одређена је
понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама

Члан 4. 
обавезује да ће сву опрему из члана 1. овог Уговора испоручити

не дужем од 30 календарских дана), рачунајући

Члан 5. 
гаранцију за опрему______ мјесеци (не може бити

је обавезан у гарантном периоду да по позиву
те да у примјереном року, али не дужем од 10 (десет

Извршилац не поступи на тај начин Наручилац има право да
гаранције да на наплату. 

 
Члан 6. 

гаранцију за добро извршење уговора у висини од
од седам) дана од дана потписивања. 

гаранције доброг извршења уговора биће наплатива
било који губитак који настане из пропуста Извршиоца

по Уговору. Уколико се утврди да је висина штете
гаранције Извршилац је обавезан по одредбама Закона
намири потпуну штету.  
добро извршење уговора је у форми безусловне банкарске

 
Члан 7. 

одговоран за правне и материјалне недостатке испуњења

Члан 8. 
су сагласне да се пријем свих уговорних обавеза 

Комисије коју одреди Наручилац и сачини Записник о извршењу

Члан 9. 
члана овог Уговора и документација за плаћање чине основ

цијене и саставни су дио овог Уговора. 

Члан 10. 
записнички утврди да испоручена опрема има грешке или

  је дужан у року од 5 (пет)  дана све уочене
уколико то не учини у наведеном року, замијениће
примјереном року али не дужем од 10 календарских

записнички утврђена грешка. 
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одређена је за сву опрему 
јединичним цијенама. 

Уговора испоручити у року 
рачунајући од дана потписа 

не може бити краћа од 12 
по позиву индентификује 
десет) дана од момента 

има право да раскине Уговор 

висини од 10% вриједности 

наплатива Наручиоцу као 
пропуста Извршиоца да изврши 
висина штете већа од износа 

одредбама Закона о облигационим 

безусловне банкарске гаранције. 

недостатке испуњења уговора. 

изврши записнички 
извршењу уговорних 

плаћање чине основ за плаћање 

има грешке или није уговорног 
дана све уочене недостатке 
року замијениће опрему 

календарских дана од датума 



 

 

 

У случају да Извршилац ни

погледу испоручене опреме
гаранције за добро извршење

Квалитет испоручене опреме
документације, Понудом 
 

Уколико је Извршилац из Уговора
услов није обезбиједио путем
опреме доставити уговор са

вршити сервисирање у гарантном

Извршилац је дужан дати
опреме у функцију и о начину
корисника опреме на једном

Корисник ће у року до 30
жиро-рачун Извршиоца, на основу
случају неблаговременог плаћања
складу са правилима о кашњењу
 
Извршилац је сагласан да
при плаћању преко «Трезора
плаћање, а Извршилац пр
уговореног рока из става 1. овог
 

Уговорне стране се одричу
све неспоразуме рјешавати
а све у циљу успјешне реализације
У случају да уговорне стране
надлежан је Окружни привредни

Датумом закључења Уговора
 
За све што није регулисано
облигационим односима и
област. 

 
   Број набавке

 
Члан 11. 

Извршилац ни у накнадно одређеном року не отклони
ручене опреме, Наручилац има право да раскине Уговор
добро извршење уговора да на наплату. 

 
Члан 12. 

испоручене опреме мора бити у складу са спецификацијом
Понудом Извршиоца и одговарајућим техничким стандардима

Члан 13. 
из Уговора територијално удаљен, а у поступку

обезбиједио путем заједничког наступа, дужан је  да у моменту
доставити уговор са предузећем са територије БиХ који
сервисирање у гарантном року. 

 
Члан 14. 

дужан дати све потребне податке и обавјештења везан
функцију и о начину  коришћењa. Потребно је обезбједити
опреме на једном од службених језика у БиХ или на енеглеском

 
Члан 15. 

30 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити
звршиоца, на основу уредно испостављене документације

неблаговременог плаћања уговорене накнаде Корисник одговара
правилима о кашњењу у плаћању. 

сагласан да Кориснику неће зарачунавати затезне камате
преко Трезора», ако је Наручилац у уговореном року
Извршилац примио уплату са одгодом од једног или

из става 1. овог члана. 

Члан 16. 
се одричу права побијања овог Уговора по било којем
рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних

успјешне реализације овог Уговора.  
уговорне стране не могу спор ријешити договором, за

Окружни привредни суд у Бањој Луци. 
 

Члан 17. 
закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне

није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе
односима и других позитивних прописа које регулишу
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року не отклони недостатке у 
раскине Уговор и инструмент 

спецификацијом из Тендерске 
ничким стандардима. 

удаљен а у поступку набавке тај 
дужан је да у моменту испоруке 

БиХ који ће умјесто њега 

обавјештења везанa за пуштање 
је обезбједити упутство за 

или на енеглеском језику. 

извршити плаћање на 
документације за плаћање. У 

одговара Извршиоцу у 

затезне камате за закашњење 
уговореном року предао налог за 

једног или више дана од 

по било којем основу, па ће 
духу добрих пословних обичаја, 

договором, за рјешење спора 

уговорне стране. 

примјењиваће се одредбе Закона о 
које регулишу предметну 



 

 

 

Трајање Уговора је од дана потписивања
 

Овај Уговор је сачињен у четири
страна припадају по два примјерка
Овај Уговор ступа на снагу даном
 
 

                                                   
                                              

 

 
   Број набавке

 
Члан 18. 

Уговора је од дана потписивања Уговора до истека гарантног

Члан 19. 
сачињен у четири истовјетна примјерка, од којих свакој

припадају по два примјерка. 
ступа на снагу даном потписивања. 

                                                   _______________________________________
                                           Овјерен потпис овлаштене особе понуђача
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истека гарантног рока.  

од којих свакој од уговорних 

 
 
 

_______________________ 
овлаштене особе понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ

Информација која је 
повјерљива 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
                                             

 
   Број набавке

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 
информација 

  

  

  

  

     

                                                   _______________________________________
                                            Овјерен потпис овлаштене особе
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АНЕКС 6 

 
 

повјерљивост тих 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
особе понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Изјава о испуњености услова
набавкама БиХ („Службени
 
Ја, нижепотписани  ___________________
 _________________ издатом
привредног друштва или обрта
положај, назив привредног друштва
 _________________ , чије сједиште
на адреси _________ (Улица
 ________________________________
јавне набавке), а којег проводи
назив уговорног органа), за
објављено обавјештење) број
 _________________ , а у
материјалном и кривичном
 

Кандидат/понуђач  _________________
представљам, није: 

e) Правоснажном судском
дјела организованог
са важећим прописима

f) Под стечајем или
ликвидационог поступка

g) Пропустио испунити
осигурања и здравственог
или земљи регистрације

h) Пропустио испунити
пореза у складу са важећим
 

У наведеном смислу сам упознат
уговора достави документе
органа и у року којег одреди
Надаље изјављујем да сам
употреба неистините службене
пословању као да су истинити
законима у БиХ, те да давање
лична способност из члана
који су предвиђене новчане
(правно лице) и од 200,00 КМ

 
   Број набавке

испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д
Службени гласник БиХ", број: 39/14) 

___________________  (Име и презиме), са личном
издатом од _________________ , у својству

друштва или обрта или сродне дјелатности__________________
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности

чије сједиште се налази у _________________
Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку

____________________________________  (Навести тачан назив и
којег проводи уговорни орган ___________________
ргана), за који је објављено обавјештење о јавној

обавјештење) број:  __________  у „Службеном гласнику
а у складу са чланом 45. ставовима (1) и

кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

_________________  у наведеном поступку јавне набавке

Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен
организованог криминала, корупције, преваре или прања

важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 
стечајем или је предмет стечајног поступка или је

ликвидационог поступка; 
Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима

земљи регистрације; 
Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних

складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације

смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у
документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев
којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став

изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа

да су истинити представља кривично дјело предвиђено
те да давање нетачних података у документима којима

способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља
предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ

од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача
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АНЕКС 7 
 

од а до д) Закона о јавним 

са личном картом број: 
својству представника 

__________________  (Навести 
дјелатности), ИД број: 

_________________ (Град/општина), 
понуђач у поступку јавне набавке 
тачан назив и врсту поступка 

___________________ (Навести тачан 
обавјештење о јавној набавци (ако је 

гласнику БиХ" број: 
ставовима (1) и (4) под пуном 

поступку јавне набавке, којег 

поступку осуђен за кривична 
преваре или прања новца у складу 

поступка или је пак предмет 

пензијског и инвалидског 
важећим прописима у БиХ 

директних и индиректних 
земљи регистрације. 

понуђача да у случају додјеле 
а до д) на захтјев уговорног 
чланом 72. став (3) тачка а). 
службене исправе, односно 

књиге или списа у служби или 
дјело предвиђено кривичним 

документима којима се доказује 
ставља прекршај за 

 10.000,00 КМ за понуђача 
одговорно лице понуђача. 



 

 

 

 
Такође изјављујем да сам свјестан
јавне набавке у складу са
случају сумње у тачност података
тачности изнесених информација
 
Изјаву дао: 
Мјесто и датум давања изјаве
Потпис и печат надлежног органа
М.П. 
 

 
   Број набавке

изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени
складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама
тачност података датих путем ове изјаве задржава

изнесених информација код надлежних органа. 

давања изјаве: 
надлежног органа: 
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проводи наведени поступак 
о јавним набавкама БиХ у 

изјаве задржава право провјере 



 

 

 

Изјава о испуњености услова
јавним набавкама („Службени
 
Ја, нижепотписани  ___________________
 _________________ издатом
привредног друштва или обрта
положај, назив привредног друштва
 _________________ , чије сједиште
на адреси _________ _(Улица
 _________________  ________
а којег проводи уговорни орган
назив уговорног органа
број:________ у „Службеном
чланом 47. ставовима (1) и
 

Документи чије обичне копије
наведеном поступку јавне
способност из члана 47. став
У наведеном смислу сам упознат
уговора достави документе
органа и у року којег одреди
Надаље изјављујем да сам
употреба неистините службене
пословању као да су истинити
законима у БиХ, те да давање
економска и финансијска
представља прекршај за који

10.000,00 КМ за понуђаче правно

лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
Мјесто и датум давања изјаве
Потпис и печат понуђача/кандидата

 
   Број набавке

испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до д
набавкама Службени гласник БиХ", број 39/14) 

___________________  (Име и презиме), са личном
издатом од _________________ , у својству

друштва или обрта или сродне дјелатности__________________
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности

чије сједиште се налази у _________________
Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку

________(Навести тачан назив и врсту поступка
уговорни орган  _______________________________

уговорног органа), за који је објављено обавјештење о
Службеном гласнику БиХ" број: _______________

ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

обичне копије доставља кандидат/понуђач ______________
поступку јавне набавке, а којима се доказује економска
члана 47. став (1) тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима
смислу сам упознат са обвезом кандидата/понуђача да у

документе из члана 47. став (1) тачке од а) до д) на захтјев
којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став

изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа

да су истинити представља кривично дјело предвиђено
те да давање нетачних података у документима којима

финансијска способност из члана 47. Закона о јавним
прекршај за који су предвиђене новчане казне од

понуђаче (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ

давања изјаве: 
понуђача/кандидата: 

М.П. 
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АНЕКС 8 
 

од а до д) и (4) Закона о 

са личном картом број: 
својству представника 

__________________  (Навести 
дјелатности), ИД број: 

_________________ (Град/општина), 
понуђач у поступку јавне набавк
врсту поступка јавне набавке), 

_______________________________ (Навести тачан 
бавјештење о јавној набавци 

_______________ , а у складу са 
и кривичном одговорношћу 

______________ у 
доказује економска и финансијска 
истоврсни са оригиналима. 

понуђача да у случају додјеле 
а до д) на захтјев уговорног 
чланом 72. став (3) точка а). 
службене исправе, односно 

књиге или списа у служби или 
дјело предвиђено кривичним 

документима којима се доказује 
Закона о јавним набавкама 
казне од 1.000,00 КМ до 
до 2.000,00 КМ за одговорно 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ИЗ ЧЛАНА

Ја, долепотписани _____________________________ (
картом број: __________________
представника привредног

функцију и назив привредног
налази у __________________ (
број), као понуђач у поступку
пројекта „Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 
Master Study“ за потребе
факултета Универзитета у Бањој
Бањој Луци, а у складу са чл
материјалном и кривичном
 

6. Нисам понудио мито ниједном
којој фази процеса јавне

7. Нисам дао, нити обећао
одговорном лицу у уговорном
међународног службеника
радње које не би требало
извршити он, или неко
одговорног лица. 

8. Нисам дао или обећао дар
лицу у уговорном органу
службеника, у циљу да обави
требало да обавља, или се

9. Нисам био укључен у било
набавкама. 

10. Нисам учествовао 
предметног поступка јавне

Давањем ове изјаве, свјестан
примања и давања мита и
дужности утврђене у Кривичним
   
Изјаву дао:                              
_______________________
Мјесто и датум давања изјаве
___________________________ 

 
   Број набавке

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 
потписани _____________________________ (име и презиме

: __________________ издатом од _____________________, 
привредног субјекта _____________________________ (

назив привредног субјекта), ИД број:______________ чије
 __________________ (град/општина), адреса __________________ (
понуђач у поступку јавне набавке лабораторијске опреме
„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts 

за потребе Машинског и Архитектонско-грађевинско
Универзитета у Бањој Луци, којег проводи уговорни орган

складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама
кривичном одговорношћу: 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне
процеса јавне набавке. 

нити обећао дар, или неку другу повластицу
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено
службеника, у циљу обављања у оквиру службен
би требало да изврши, или се суздржава од вршења
или неко ко посредује при таквом подмићивању

или обећао дар или неку другу повластицу службеном
уговорном органу укључујући и страно службено лице или

љу да обави у оквиру свог службеног овлашћења
обавља или се суздржава од обављања радњи, које не треба
укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију

учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију
поступка јавне набавке. 
изјаве свјестан сам кривичне одговорности предвиђене

давања мита и кривична дјела против службене и друге
Кривичним законима Босне и Херцеговине. 

:                                М.П.                            Потпис и печат надлежног
_______________________                                         --------------------------------

давања изјаве:                                            
___________________________  
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АНЕКС 9 

НАБАВКАМА 

резиме), са личном 
 _____________________, у својству 

_____________________________ (навести 
:______________ чије сједиште се 

__________________ (улица и 
опреме у оквиру TEMPUS 

„Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts – 
грађевинско-геодетског 

уговорни орган Универзитет у 
јавним набавкама под пуном 

процес јавне набавке, у било 

повластицу службеном или 
страно службено лице или 

оквиру службеног овлашћења, 
од вршења дјела које треба 

подмићивању службеног или 

службеном или одговорном 
службено лице или међународног 

ог овлашћења, радње које би 
радњи које не треба извршити. 
циљ имају корупцију у јавним 

циљ имала корупцију у току 

предвиђене за казнена дјела 
службене и друге одговорности и 

и печат надлежног органа: 
----------------------------------------------  

 
 
 


