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I ОПШТИ ПОДАЦИ
1) Информације о уговорном органу
Уговорни орган: “ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске”
Адреса: Српских ратника 30, 71420 Пале, Република Српска
Идентификациони број: 4400594660008
Детаљна адреса за коресподенцију: Српских ратника 30, 71420 Пале, Република Српска
Телефон: 057/223-107
Факс: 057/227-531
Веб адреса: www.zzzrs.net
2) Информације о контакт особама
Контакт особе: Короман Бранко
Телефон: 057/223-107
Факс: 057/227-531
Електронска пошта (е-маил): javnenabavke@zzzrs.net
3) Попис привредних субјеката, сачињен на темељу интерног акта уговорног
органа, који су искључени из поступака јавне набавке због постојања сукоба
интереса, у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама:
- “ŠKREBIĆ COMPANY” д.о.о. Теслић
4) Редни број набавке у плану набавки са изабраним поступком за додјелу уговора:
Редни број набавке у плану набавки уговорног органа бр. 48 од 24.12.2018. године,а
евиденцијски број 01.7/0109-177/19, изабрани поступак за додјелу уговора је
преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци.
5) Врста уговора о јавној набавци (робе, услуге или радови) са процијењеном
вриједности јавне набавке:
У предметној набавци ријеч је о уговору о јавној набавци услуга.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи: 24.000,00 КМ.
6) Податак о томе да ли се предвиђа или не закључивање оквирног споразума:
Након проведеног поступка јавне набавке закључит ће се уговор о јавној набавци услуга.
Закључење оквирног споразума није предвиђено.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. Опис предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке је услуге одржавања система за електронско канцеларијско
пословање ДМС
ЈРЈН ознака предмета набавке: 72267100 и 48311000
ЈРЈН назив предмета набавке: Одржавање софтвера за информациону технологију и
Програмски пакет за управљање документом
2) Подјела на лотове
Не

III УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА:
Минимални услови за квалификацију понуђача:
1. Лична способност – члан 45 Закона :
Услови:
Уговорни орган ће одбацити понуду ако:
а) у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни
и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован;
б) под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о
потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку
обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или у земљи у којој је регистрован;
ц) није испунио обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у
земљи у којој је регистрован;
д) није испунио обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован;
Уговорни орган ће одбити понуду уколико утврди да је понуђач:
e) био крив за тежак професионални пропуст почињен током периода од три године прије
почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на било који начин, посебно,
значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева уговора који су
довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете или других сличних посљедица,
због намјере или немара привредног субјекта, одређене тежине.
1.1. У сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити Изјаву
овјерену код органа надлежног за овјеру докумената (орган управе или нотар), да се
на њих не односе случајеви дефинисани тачком III.1 од а) до д) тендерске документације
као и обичне копије докумената дефинисане тачком III.1 од а) до д). Изјава се доставља у
форми утврђеној Анексом 1. тендерске документације и потписује је овлаштени
заступник понуђача или лице кога он овласти (у том случају се пуномоћ мора приложити
уз понуду);
1.2. Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедеће документе
којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке III1.1.
a) Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена
правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној
организацији, за корупцију, превару или прање новца;
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити увјерење које
гласи на име власника – предузетника;
б) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, којим се
потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да није предмет
поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити само увјерење од
надлежног органа управе да није у поступку обустављања пословне дјелатности;
ц) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач
измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и
здравствено осигурање;

д) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач
измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.
Као доказ о испуњавању услова из тачке ц) и д) уговорни орган прихвата и споразум
понуђача са надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одложеном
плаћању обавеза, уз достављање потврде од стране пореских органа да понуђач у
предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.
1.3. Документи или увјерења наведена у тачки III 1.2 не смију бити старија од 3 мјесеца
рачунајући од тренутка достављања понуде, а доставља их изабрани понуђач у року не
дужем од 5 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача. Докази морају
бити физички достављени на протокол уговорног органа најкасније пети дан по пријему
одлуке о избору, у радном времену уговорног органа (до 15 сати), те за уговорни орган
није релевантно на који су начин послати. Докази који се захтјевају морају бити
оригинали или овјерене копије. За понуђаче који имају сједиште изван БиХ не захтјева се
посебна надовјера докумената. У случају сумње о постојању околности које су
дефинисане тачком III.1 тендерске документације, уговорни орган ће се обратити
надлежним органима с циљем провјере достављене документације и дате Изјаве из тачке
III.1.1.
2. Способност обављања професионалне дјелатности – у смислу члана 46 Закона:
Услови:
Да би учествовао у конкретном поступку јавне набавке, понуђач мора задовољавати
сљедећи услов способности обављања професионалне дјелатности и то:
a) да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке;
Докази:
Понуђач је дужан доставити сљедеће доказе:
а) У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду
доставити aктуелни извод из судског регистра или извод о регистрацији у одговарајућем
професионалном или другом регистру у земљи у којој су регистровани или да обезбједе
посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да
обављају професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке, из које се види
да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке .
Наведени доказ способности обављања професионалне дјелатности из ове тачке ТД се
доставља као овјерена копија оригинала, с тим да датум издавања оригинала не може бити
старији од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде.
У случају да се у понуди не доставе наведени докази способности обављања професионалне
дјелатности из ове тачке ТД или се не доставе на начин како је напријед тражено, понуђач ће
бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања наведених услова за квалификацију.
Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати.
3. Група понуђача
У случају да понуду доставља група понуђача, уговорни орган ће оцјену испуњености
квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на слиједећи начин:
- услове који су наведени под тачком III.1. и III.2. морају испуњавати сваки члан групе
понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора доставити
документацију којом доказују испуњавање постављених услова, на начин на који су
предвиђени да се достављају докази.

4. Сукоб интереса
У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган
ће одбити понуду уколико је понуђач који је доставио понуду, дао или намјерава дати
садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у
неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на
сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити понуђача и
Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити
забиљешку у извјештају о поступку набавке.
Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Изјава је прилог
ТД (Анекс 2).
Уколико понуђач не достави наведену Изјаву понуда ће бити одбачена.
IV ПОДАЦИ О ЗАХТЈЕВУ ЗА УЧЕШЋЕ
1.Садржај захтјева за учешће и начин припреме захтјева за учешће
Захтјев и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног
органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, ана
латиничном или ћириличном писму. При пприпреми захтјева за учешће кандидат се мора
придржавати захтјева и услова из тендерске документације.
Захтјев за учешће мора садржавати све изјаве и документе из ове тендерске документације.
2. Начин доставе захтјева за учешће:
Захтјев за учешће се доставља у затвореној коверти на адресу уговорног органа наведену у
тендерској документацији до датума и времена наведеног у тендерској документацији.
Уколико захтјев за учешће буде запримљен након тог времена сматраће се неблаговремен и
као такав, неотворене ће бити враћен понуђачу.
Захтјев за учешће се достављају на слиједећу адресу: ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске, Српских ратника 30, Пале до 13.02.2019 до 12.00 часова на протокол Завода.
Захтјев за учешће се достаља у затвореној, непровидној коверти, са печатом или потписом
добаљача.
На коверти захтјева за учешће мора бити назначено
а) назив и адреса уговорног органа,
б) назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
ц) евиденцијски број набавке - 01.7/0109-177/19
д) назив предмета набавке „Захтјев за учешће у преговарачком поступку без објаве
обавјештења за набавку услуга за одржавање система за електронско канцеларијско
пословање ДМС”.
е) назнака "не отварај".
Захтјев за учешће се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање
листова. Ако је захтјев за учешће израђен у два или више дијелова, сваки дио се чврсто
увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова.
Странице захтјева за учешће се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице.
Kада је захтјев за учешће израђен од више дијелова, странице се означавају на начин да
сваки слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим
завршава претходни дио.

Захтјев за учешће неће бити одбачен уколико су листови захтјева за учешће нумерисани на
начин да је обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које
не мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у
обавјештењу о набавци и тендерској документацији.
Захтјев за учешће се доставља у оригиналу.
3. Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева за учешће:
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске,
Српских ратника 30, 71420 Пале
до 13.02.2019 до 12 часова на протокол Завода
Захтјев за учешће понуђача мора бити достављен до датума и сата назначеног у тендерској
документацији и за уговорни орган није релевантно када је она послата нити на који начин.
4. Мјесто, датум и вријеме отварања захтјева за учешће:
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске,
Српских ратника 30, 71420 Пале
13.02.2019 у 12.30 часова.
5. Рок за доношење одлуке о резултату претквалификације
Уговорни орган је дужан донијети одлуку о резултату претквалификације након окончања
фазе претквалификације.
V ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. Трошак захтјева за учешће
Трошак припреме захтјева за учешће у потпуности сноси кандидат.
2. Исправка и/или измјена тендерске документације
Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 5 дана прије истека рока за подношење
захтјева за учешће, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор
на захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу Уреда за разматрање жалби
БиХ, измјенити тендерску документацију.
У случају да је измјена/допуна тендерске документације такве природе да ће за припрему
захтјева за учешће бити потребно додатно вријеме, уговорни орган дужан је продужити рок
за пријем захтјева за учешће, примјерен насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.
Захтјев за појашњење се може тражити најкасније 10 дана прије истека рока за пријем
понуда. Уговорни орган је дужан, без навођења идентитета привредног субјекта који је
тражио појашњење, у року од 3 дана, а најкасније 5 дана прије истека рока за подношење
понуда доставити писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима.
3. Повјерљивост документације привредних субјеката

С обзиром да се овим позивом за учешће захтијевају само докази о испуњавању
квалификационих услова (у смислу одредби чл. 45.-51. Закона о јавним набавкама), у
захтјеву за учешће нити један податак се не може сматрати повјерљивим,
У складу са чланом 11. став (1) Закона о јавним набавкама, подаци који се ни у којем случају
не могу сматрати повјерљивим су:
a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
b) предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад од које зависи поређење са
техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са захтјевима из техничке
спецификације;
c) докази о личној ситуацији понуђача
4. Измјена, допуна и повлачење захтјева за учешће
До истека рока за пријем захтјева за учешће, кандидат може свој захтјев за учешће измјенити
или допунити и то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у
тендерској документацији, и то:
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА захтјева за учешће се достављају на слиједећу адресу: ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске, Српских ратника 30, Пале до 13.02.2019 до 12.00 часова
на протокол Завода.
Захтјев за учешће се достаља у затвореној, непровидној коверти, са печатом или потписом
добаљача.
На коверти захтјева за учешће мора бити назначено
а) назив и адреса уговорног органа,
б) назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
ц) евиденцијски број набавке - 01.7/0109-177/19
д) назив предмета набавке „Захтјев за учешће у преговарачком поступку без објаве
обавјештења за набавку услуга за одржавање система за електронско канцеларијско
пословање ДМС”.
е) ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ
ф) назнака "не отварај".
Kандидат може до истека рока за пријем захтјева за учешће одустати од свог захтјева за
учешће, на начин да достави писану изјаву да одустаје од захтјева за учешће, уз обавезно
навођење предмета набавке и броја набавке, и то најкасније до истека рока за пријем захтјева
за учешће.
Захтјев за учешће се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за
пријем захтјева за учешће.
5. Поука о правном лијеку
Жалба се изјављује Уреду за разматрање жалби БиХ, путем уговорног органа, у року од 10
дана од дана преузимања тендерске документације.
ПРИЛОЗИ



Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним
набавкама – Анекс 1
Изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама – Анекс 2

Анекс 1
Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број : 39/14)
Ја, нижепотписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом број :
____________________
издатом од ____________________, у својству представника
привредног
друштва
или
обрта
или
сродне
дјелатности
_________________________________________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број :
____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (Град/опћина), на
адреси ____________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне
набавке __________________________________________ (Навести тачан назив и врсту
поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган
__________________________________ (Навести тачан назив уговорног органа), за које је
објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број :
____________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број : ____________________, а у
складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и казненом
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/понуђач ____________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег
представљам, није :
a) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела
организираног криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим
прописима у БиХ или земљи у којој је регистриран ;
b) Под стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак предметом поступка
ликвидације ;
c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања у
складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистриран ;
d) Пропустио испунити обавезу у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у
складу с важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистриран.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле
уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке а) до д) на захтјев уговорног органа и у
року којег одреди уговорни орган сходно члану 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно употреба
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да
су истинити представља казнено дјело предвиђено Казненим законима у БиХ, те да давање
нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о
јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ
до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно
лице понуђача.
Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне
набавке сходно члану 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност
података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација
код надлежног органа.
Изјаву дао :
____________________
Мјесто и датум давања изјаве :
____________________
Потпис и печат надлежног органа
____________________

Анекс 2
ПИСМЕНА ИЗЈАВА ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ја, нижепотписани ____________________ (Име и презиме), са личном картом број :
____________________ издатом од ____________________, у својству представника
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности
_________________________________________________________________________
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број :
____________________, чије сједиште се налази у ____________________ (Град/опћина), на
адреси ____________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне
набавке __________________________________________ (Навести тачан назив и врсту
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган
__________________________________ (Навести тачан назив уговорног органа), за које је
објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број :
____________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број : ____________________, а у
складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и казненом
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази
процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу
у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у
циљу обављања у оквиру службене овласти, радње које не би требало да изврши, или се
суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом
подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у
уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у
циљу да обави у оквиру своје службене овласти, радње које би требало да обавља, или се
суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
5. Нисам судјеловао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току поступка
јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам казнене одговорности предвиђене за казнена дјела примања
и давања мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у
Казненим законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао :
____________________
Мјесто и датум давања изјаве :
____________________
Потпис и печат надлежног органа :
____________________

