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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СИСТЕМАТСКИХ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ  
 
 
a) Назив уговорног органа: 
 

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК 

b) Опис предмета набавке и техничке спецификације: 
Услуге систематских прегледа запослених се набављају за 31 запосленика, од 
којих је 19 жена и 12 мушкараца. Количина тражених прегледа специфицирана је 
у обрасцу за цијену понуде - Анекс 2 овог Позива, а укупна плаћања без ПДВ-а, 
на основу закљученог уговора неће прећи процијењену вриједност набавке из 
тачке ц) овог позива. 
 

Број и ознака из ЈРЈН: 85140000-2 (разне здравствене услуге)   

        Процедура јавне набавке ће се обавити примјеном посебног режима поступка 
додјеле уговора који за предмет јавне набавке има услуге из Анекса II, дио Б у складу 
са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и у складу са 
Правилником о поступку додјеле  уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о 
јавним набавкама. („Службени гласник БиХ“, број 66/16). 

c) Процијењена вриједност набавке:  
      8.547,01 КМ без ПДВ-а (10.000,00 КМ са ПДВ-ом) 
     
d) Критеријум за избор понуде: 

Најнижа цијена понуде са урачунатим попустом (уколико је исти понуђен).  

Да би била прихватљива, понуда мора да садржи све доказе у складу са тачком е) 
овог позива.      

e) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити: 

Да би учествовали у овом поступку набавке понуђачи су дужни доставити 
сљедеће: 

 
1. Попуњену и овјерену Изјаву из члана 52. Закона о ЈН (Анекс 4 овог 

Позива)  
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора 
доставити писмену изјаву везану за члан 52. ЗЈН. 
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2. Лична способност – члан 45 Закона  
Услови:  
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да : 
a) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  

b) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, 
односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

c) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини 
или прописима земље у којој је регистрован; 

d) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу 
са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 
 
У сврху доказивања услова из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити 
попуњену и овјерену код надлежног органа изјаву (суд, нотар или општина) 
која је саставни дио Позива. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана 
предаје понуде. Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе 
је дужан доставити овјерену изјаву. 

 
Докази:  
Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан 
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то: 
a) извод из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен 

правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, 
превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини 
или земљи у којој је регистрован;  

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

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

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

 
У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, 

односно одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско 
осигурање, здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су 
доставити потврду надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици 
измирује свој репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о 
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репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату 
обавеза, непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици 
извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку 
јавне набавке.  
 Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду 
да је у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже Позивом. У 
противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву.  

Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року од 5 дана, од дана 
запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које 
доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од 
момента предаје понуде. Накнадно достављени докази морају бити оригинали или 
овјерене копије оригинала.  

Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје 
понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

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

 
3. 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:  

a) Актуелни извод из судског регистра или изјава/потврда надлежног органа из 
које се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је 
предмет ове набавке,  

  
Наведени докази способности обављања професионалне дјелатности из ове 

тачке Позива се достављају као оригинали или овјерене копије оригинала, са тим 
да датум издавања оригинала не може бити старији од три мјесеца рачунајући од дана 
достављања понуде. 
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У случају да се у понуди не доставе наведени докази способности 
обављања професионалне дјелатности из ове тачке Позива или се не доставе на 
начин како је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа 
због неиспуњавања наведених услова за квалификацију.  

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати 
услове у овој тачки ТД, и докази се достављају за сваког члана групе. 

 
f) Подуговарање  
У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, 
мора се изјаснити који дио (описно или у постоцима) ће дати подуговарачу. У понуди 
не мора идентифицирати подуговарача, али мора се  изјаснити да ли ће бити директно 
плаћање подуговарачу.  
Уколико у понуди није идентифициран подуговарач, изабрани понуђач је дужан, 
прије него уведе подуговарача у посао, обратити се писмено уговорном органу за 
сагласност за увођење подуговарача, са свим подацима везано за подуговарача. 
Уговорни орган уколико одбије дати сагласност за увођење подуговарача за које је 
изабрани понуђач доставио захтјев, дужно је писмено образложити разлоге због којих 
није дао сагласност (нпр. по примитку захтјева уговорни орган је урадио одређене 
провјере и утврдио да је подуговарач дужник по основу ПДВ-а). У случају 
подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани понуђач. 
 

 
g) Садржај и начин достављања понуде  

Заинтересовани понуђачи Обрасце за понуду могу тражити писаним путем на е-
маил адресу kontakt@ferk.ba  до 28.03.2017.године. 

Понуду чине попуњени и овјерени сљедећи обрасци из овог Позива:  

1. Анекс 1 - Образац за понуду 
2. Анекс 2 - Образац за цијену понуде са спецификацијама 
3. Анекс 3 – Изјава из члана 45. ЗЈН 
4. Анекс 4 -  Изјава из члана 52. ЗЈН 
5. Анекс 5 - Повјерљиве информације 
6. Анекс 6 - Нацрт уговора 

 
Понуда се доставља у оригиналу на протокол уговорног органа или путем поште, 
на адресу уговорног оргаба, у затвореној коверти на којој, на предњој страни 
омотнице, мора бити наведено: „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 
СИСТЕМАТСКИХ ПРЕГЛЕДА - НЕ ОТВАРАЈ“ 

 На задњој страни омотнице понуђач је дужан навести сљедеће: 
 Назив и адреса понуђача/ скупине понуђача 
 
h) Адреса на коју се понуда доставља: 

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК 
Блајбуршких жртава 33 
88000 Мостар 
Фаx: 036/333-507 или 036/333-508                                                                                                  
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Електронска адреса: kontakt@ferk.ba 

i) Период на који се закључује уговор уколико се не ради о једнократној 
услузи: 
Максимално 50 дана од дана потписивања уговора. Појединачни систематски 
прегледи групе запосленика обављаће се у вријеме и на начин који одговара 
запосленицима, како не би дошло до застоја у обављању редовних актовности 
уговорног органа. 
 

j)  Крајњи рок за достављање понуда (датум, мјесто и вријеме): 
Крајњи рок за доставу понуда је 29.03.2017. године у 12:00 часова, Мостар 
 

    к) Контакт лице, број телефона и адреса електронске поште:  
        Злата Брајловић 
       Тел: 036/449-988 
       е-маил: z.brajlovic@ferk.ba  
 

Прилог: 

1. Анекс 1 - Образац за понуду 
2. Анекс 2 - Образац за цијену понуде са спецификацијама 
3. Анекс 3 – Изјава из члана 45. ЗЈН 
4. Анекс 4 - Писмена изјава из члана 52 ЗЈН 
5. Анекс 5 - Повјерљиве информације 
6. Анекс 6 - Нацрт  уговора 

 

Број: 08-08-49-21/17                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а                     
Мостар, 24.02.2017. године                                                              Миле Срдановић                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


