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Набавка услуга одржавања, функционалне подршке и оперативне помоћи за
књиговодствене програме – понуда, тражи се

У складу са чланом 21. став 1. тачка ц), Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14), позивамо Вас на
учешће у преговарачком поступку, без објаве обавјештења за набавку услуга одржавања,
функционалне подршке и оперативне помоћи за књиговодствене програме.
Имајући у виду чињеницу да је Општина Оштра Лука уговором, број: 02-014-8/14 од
дана, 26.02.2014. године од Вас набавила предметно програмско рјешење, као и да сте у
досадашњем периоду већ одржавали исто, сматрамо да сте квалификован понуђач за овај
поступак набавке. Ваша обавеза за одржавање набављеног софтвера по последњем уговору
потписаном у 2016. години престаје дана, 28.02.2018. године, а обзиром да смо задовољни
досадашњим функционисањем истог, имамо намјеру овом јавном набавком продужити
његово кориштење на период од још три године.
У сврху горе наведеног, позивамо Вас да доставите почетну понуду за набавку
предметних услуга, и то за период, како смо већ навели од три године (од 01.03.2018. до
28.02.2021. године).
Уз понуду, обавезни сте доставити слиједећу документацију:
1) Овјерену
копију
рјешења надлежног органа
којим
Вам
је
одобрено/регистровано обављање дјелатности;
2) Овјерену копију Увјерења или другог акта о регистрацији пореског
обвезника;
3) Изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о
јавним набавкама - овјерена код надлежног органа – Анекс 1;
4) Изјаву у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама – овјерена код
надлежног органа – Анекс 2;
Вашу понуду (почетна понуда) потребно је да доставите на адресу Општине
Оштра Лука у року од 5 дана од дана пријема овог дописа (члан 42. Закона).
Понудом је потребно да искажете укупну цијену исте за укупан период од 3
године (36 мјесеци) односно, еквивалентно томе дужни сте исказати и мјесечни износ
по којем ће бити исплаћивана уговорена услуга.
Послије разматрања достављене почетне понуде, са Вама ћемо организовати
састанак на којем ће тема бити постизање коначне цијене предметних услуга.

Уколико дође до потписивања предметног уговора, бићете обавезни доставити
доказну документацију из члана 45. став (2) тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама која
се односи на Ваше предузеће као понуђача у поступку јавне набавке, и то:
а) извод из казнене евиденције надлежног суда да понуђач у кривичном поступку није
осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију,
превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини;
б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да понуђач није под стечајем
или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди
стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања
пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини;
в) потврде надлежне пореске управе на основу које се може утврдити да понуђач уредно
измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
г) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних и
индиректних пореза.
Горе поменути докази не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана
предаје почетне понуде.
С поштовањем,
Начелник општине
Драган Станар

Прилози:
- Образац изјаве о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о
јавним набавкама - Анекс 1;
- Образац изјаве у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ – Анекс 2;
- Нацрт уговора.

АНЕКС I
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
предузетничке
радње
или
сродне
дјелатности
______________________________________________________________
(навести
положај,
назив
привредног друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности, ИД број:
________________________________, чије сједиште се налази у ___________________________ (град
/општина), на адреси _______________________________________________ (улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке роба: „Набавка услуга одржавања, функционалне
подршке и оперативне помоћи за књиговодствене програме“, којег проводи уговорни орган
ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/понуђач ____________________________________________ у наведеном поступку јавне
набавке, којег представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог
криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи
регистрације;
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка, или је пак предмет ликвидационог поступка;
в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог
осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим
прописима у БиХ или земљи регистрације.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави
документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди
уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините
службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су истинити
представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у
документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама преставља
прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице)
и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Такође, изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у
складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих
путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.
Изјаву дао:
_____________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
_____________________________
Потпис и печат надлежног органа:
_____________________________

М.П.

АНЕКС II
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ
Ја, нижепотписани _________________________________ (име и презиме), са личном картом број:
_______________ издатом од __________________________, у својству представника привредног
друштва
или
предузетничке
радње
или
сродне
дјелатности
______________________________________________________________
(навести
положај,
назив
привредног друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности, ИД број:
________________________________, чије сједиште се налази у ___________________________ (град
/општина), на адреси _______________________________________________ (улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке роба: „Набавка услуга одржавања, функционалне
подршке и оперативне помоћи за књиговодствене програме“, којег проводи уговорни орган
ОПШТИНА ОШТРА ЛУКА, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу:

ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса
јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у
уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од
вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног
или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном
органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру
свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи
које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набакама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка
јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита
и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним
законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
_____________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
_____________________________
Потпис и печат надлежног органа:
_____________________________

М.П.

1. Општина Оштра Лука, Оштра Лука 55, 79263 Оштра Лука, ЈИБ: 4400697800002, коју

заступа Начелник Драган Станар (у даљем тексту: Наручилац услуга) и
2. ______________________________

са сједиштем у _________________, ул.
___________________________, ЈИБ: __________________, кога заступа директор
_____________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга).
а сви заједно у наставку: Уговорне стране, склопиле су слиједећи:

УГОВОР
о набавци услуга одржавања, функционалне подршке и оперативне помоћи за
књиговодствене програме
Члан 1.
Предмет овог уговора је одржавање software-ског рјешења, функционална подршка
и оперативна помоћ за књиговодствене програме, и то за: личне дохотке, финансијско
пословање, основна средства и благајничко пословање, а закључује се након проведеног
преговарачког поступка, без објаве обавјештења о набавци и Одлуке Начелника о
резултатима окончаног поступка набавке и избору добављача, број: 02-020-____/18 од:
___.02.2018. године.
Предметне услуге ће се пружати у свему према Понуди Пружаоца услуга, број:
___________ од ___.___.2018. године, која је саставни дио овог Уговора.
Члан 2.
Одржавање апликативног софтвера из предходног члана обухвата све измјене и
допуне на апликацијама, које су резултат законских промјена и евентуалне интервенције
настале као последица грешака на рачунару.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће динамику и ток пружања предметних услуга,
сходно указаној потреби, одредити Наручилац услуга.
Реализација предметних послова биће попраћена позивом од стране Наручиоца
услуга.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да укупна цијена услуга из члана 1. овог Уговора
износи:
- Вриједност уговора без ПДВа износи: __________ КМ
(словима: ___________________________ и ____/100 КМ)
- Износ ПДВ-а: ____________ КМ
(словима: ______________________ и ___/100 КМ)
- Вриједност уговора са ПДВ-ом износи: __________ КМ
(словима: ___________________________ и ___/100 КМ)
Укупан износ цијене услуга из члана 1. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом ће
бити исплаћиван мјесечно (36 једнаких рата), и то у мјесечном износу од:
_______ КМ (словима: _____________________________ и ___/100 КМ).

Члан 5.
Наручилац услуга се обевезује да ће накнаду за пружање предметних услуга
уплаћивати мјесечно, по примитку фактуре, најкасније до 10-ог у мјесецу, на жиро рачун
Пружаоца услуга, број: ___________________________, отворен код ___________ банке.
Члан 6.
Пужалац услуга нема право запошљавати у сврху извршења уговора о овој јавној
набавци, физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендерске
документације или су била у својству члана или стручног лица које је ангажовала
Комисија за набавке.
Ограничења у сметњи из става 1. овог члана трају 6 (шест) мјесеци од дана
закључивања овог Уговора.
Члан 7.
Евентуалне спорове, уговорне стране ће рјешавати споразумно, а ако у томе не
успију, уговарају надлежност Окружног привредног суда у Бања Луци.
Члан 8.
За све евентуалне спорове по овом уговору примјењиваће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу 01.03.2018. године, а закључује се на период од три
године (36 мјесеци), односно на период до: 28.02.2021. године.
Члан 10.
Уговор је сачињен у шест (6) истовјетних примјерака од којих Пружалац услуга
задржава 2 (два), а Наручилац услуга задржава 4 (четири) примјерка за своје потребе.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА

________________________

Општина Оштра Лука

Директор:
__________________

Начелник општине:
Драган Станар

Број: _________________
Датум: _________________

Број: 02-____-____/18
Датум: ___.___.2018. године

