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КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБЕ – СЕРВЕР и УПС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бања Лука, 13.01.2016. године 
 

 



 
 

 

ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за доставу понуда у поступку набавке робе – 

сервер и УПС 

 

 

Поштовани, 

 

У име Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: уговорни 

орган) позивамо Вас да доставите понуду у поступку конкурентског захтјева за доставу 

понуда. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама 

(“Службени гласник Републике Српске” број: 38/14), у даљем тексту: Закон, 

подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском 

документацијом. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ  

  

1. Подаци о уговорном органу  

Уговорни орган: Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 

Адреса: Видовданска 2, 5. спрат, 78 000 Бања Лука 

Идентификациони број: 4403219770008 

Телефон: 051/231-380 

Факс: 051/231-397 

E-mail:info@garantnifondrs.org 

Wеб страница: www.garantnifondrs.org 

Контакт особе:  

Драгана Пузић, 051/ 231-395, e-mail: dragana.puzic@garantnifondrs.org 

Владимир Вила, 051/231-389, e-mail: vladimir.vila@garantnifondrs.org  

 

Уколико се у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између 

одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у 

складу с чланом 52. ЗЈН-а. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава у 

вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама, коју су понуђачи дужни потписати и 

доставити у понуди.  

 

2. Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2015. 

годину, за набавку робе, и налази се под редним бројем 4.  

 

3.  Подаци о поступку јавне набавке  

Врста поступка јавне набавке: конкурентски захтјев  

Врста уговора о јавној набавци: робе 

Не предвиђа се закључивање оквирног споразума. 

Процјењена вриједност: до 13.000,00 КМ, без ПДВ-а. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ  
  

4. Опис предмета набавке  

Предмет јавне набавке је набавка сервера и УПС-а за потребе Гарантног фонда 

Републике Српске, и то са сљедећим карактеристикама и функционалностима: 
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KARAKTERISTIKA TRAŽENA FUNKCIONALNOST 

Vrsta uređaja Server 2U rack 

CPU 
min. instalirano  Xeon 8C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, proširivo do 

dva procesora 

RAM 
32GB (2x16GB) DDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz (proširivo min. do 

1.5TB, 24 x 64GB LRDIMMs). 

Podrška za hot-swap Hard 

diskove 

Najmanje do 16 (2.5") hot-swap  ili 8 (3.5“) SAS/SATA ili 32 SSD diskova, Slim bay 

za DVD,  

Instalirani Hard diskovi 
minimalno 2 x 300GB 10K 6GBPS SAS 2.5" G3HS HDD, 2 x 900GB 10K 6GBPS 

SAS 2.5" G3HS HDD 

RAID controller 
integrisan 6Gb/s SATA hardware RAID -0, -1, i opcionalno Flash/RAID 5/50 

Upgrade, RAID 6/60 

Slotovi za proširivanje 

(I/O): 

2 slota na ploči: 1 x PCI Express 3.0 x8 (LP), 1 x PCI Express 3.0 x16 (LP) 

2 x Riser slot (jedan riser card po jednom riser slotu),  

prvi riser card podržava:, 1 x PCI Express 3.0 x16 or PCIe 3.0 x8 (FH/FL), 1 x PCI 

Express 3.0 x8 (FH/FL), 1 x PCI Express 3.0 x8 or ML2 (FH/HL) 

Drugi riser card podržava: 1 x PCI Express 3.0 x16 or PCIe 3.0 x8 (FH/FL), 1 x PCI 

Express 3.0 x8 (FH/FL), 1 x PCI Express 3.0 x8 (FH/HL) 

Dodatni 1 x PCI Express 3.0 x8 za RAID kontroler 

Optički pogon Interni SATA DVD-RW sa odgovarajućim SW za pisanje. 

Komunikacija LAN: 4 × 1 GbE (stdandardno na ploči),  

Systems management 

Mogućnost IMM Virtual Media Key za daljinski pristup, Integriran Servisni Procesor, 

Dijagnostika putem LEDs (Odgovarajuća svjetlosna signalizacija na vanjskom 

prednjem panelu sa neovisnim napajanjem), Automatski Server Restart. 

Detekcija grešaka u 

sistemu 

Detekcija grešaka u sistemu na: procesorima, memoriji, VRM, diskovima, napojnim 

jedinicama i ventilatorima. 

Priključci 
minimalno 1xVideo naprijed, 1xVideo nazad, 4xRJ-45, 2xUSB naprijed,  2xUSB 

nazad, 1 USB3.0 interni 

Grafička kartica minimalno 16MB ili slično. 

Hot-swap komponente Napojne jedinice, ventilatori za sistem hlađenja, tvrdi diskovi. 

Napajanje Dualno i redundantno.  

Kućište 2U rack, sa svim neophodnim opcijama za ugradnju u rack ormar. 

Garantni rok 
min. 36 mjeseci, obezbjediti autorizaciju proizvođača opreme i ovlaštenog servisa u 

BiH koji administrira skladište rezervnih dijelova proizvođača opreme. 

Instalirani SW Microsoft Win.2012 R2 Standard x64 2cpu/2vm 

Instalacija i isporuka Server isporučiti na centralnu lokaciju korisnika i montirati na lokaciji korisnika 

Količina 1 Komad 

Vrsta uređaja UPS sa neprekidnim napajanjem 

 
On-Line UPS <= 3000VA 

Rack Mount 

Količina 1 Komad 

 

5. Ознака и назив из ЈРЈН:  

30200000-1 - Рачунари и рачунарска опрема 

 

 



 
 

6.  Мјесто испоруке робе  
Мјесто испоруке и инсталације робе је на адресу Уговорног органа. 

 

7.  Рок за испоруку робе 
РОК ИСПОРУКЕ: У року од 15 дана након потписивања Уговора. 

Начин плаћања: 30 дана по инсталацији робе и испостављању фактуре понуђача. 

 

УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ  
 

8.  Услови за квалификацију одређују се на основу докумената садржаних у 

понуди. 

Понуда мора садржавати најмање: 

1) Попуњен образац за цијену понуде, дат у складу са Прилогом 1; 

2) Попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача 

податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је 

овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за 

комуникацију и за закључивање уговора, дат у складу са Прилогом 2; 

3) Актуелни извод из судског регистра или другог регистра (Датум издавања 

документа не смије бити старији од три мјесеца прије крајњег рока за достављање 

понуда, доставити као оригинал или овјерену фотокопију); или посебну изјаву 

понуђача или потврду надлежног органа којом се доказује да понуђач обавља 

професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке. Уколико се 

доставља изјава понуђача или потврда надлежног органа исте не могу бити старије 

од 15 дана у односу на рок за пријем понуда.  

4) Изјаву овлашћеног лица према члану 45. ЗЈН, дату у складу са Прилогом 3; 

5) Изјаву овлашћеног лица према члану 52. ЗЈН, дату у складу са Прилогом 4; 

6) Списак повјерљивих информација, дат у складу са Прилогом 6; 

7) Парафиран нацрт уговора, дат у складу са Прилогом 7; 

8) Понуђач је дужан да достави ауторизацију од стране произвођача опреме за продају 

и сервис понуђене опреме; 

9) Понуђач мора имати у власништву складиште резервних дијелова произвођача 

опреме или доступност лагеру резервних дијелова што доказује уговором са 

произвођачем опреме која се нуди (као доказ доставити фотокопију уговора); 

10) Понуђач мора имати минимално једног сертификованог запосленог за инсталацију 

понуђене опреме – као доказ доставити фотокопију сертификата; 

11) Овлашћење/пуномоћ за потписивање понуде и пратеће документације, уколико исту 

потписује лице које није законски заступник понуђача. 
 

Квалификациони критеријуми горе наведени, су елиминаторни. Понуде (а) у којима 

недостаје било који докуменат из тачке 1) до 11), и/или (б) са документима који 

показују да понуђачи нису подобни по било ком основу, биће разлог за одбацивање те 

понуде. 

Понуде које не обухвате све ставке из техничке спецификације и/или не буду усклађене 

са техничким условима  и захтјевима које је навео уговорни орган у овом 

конкурентском захтјеву, биће одбијене као неприхватљиве. 

 

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене 

фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односе горе наведне изјаве), у 



 
 

року од 10 дана од дана када уговорни орган обавијести понуђаче о донесеној одлуци. 

Ови документи не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања 

понуде уговорном органу.   

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ  
 

9. Садржај понуде и начин припреме понуде 
Трошак припреме и подношења понуде сноси понуђач. Понуда, сви документи и 

писана преписка између понуђача и уговорног органа морају бити на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини. При припреми понуде понуђач се мора 

придржавати захтјева и услова овог конкурентског захтјева. Понуђач не смије мијењати 

или надопуњавати текст овог конкурентског захтјева.  

 

Понуда мора бити написана неизбрисивом тинтом. 

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

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

осигурана јемствеником. 

 

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

понуда израђена од више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се 

онемогући накнадно вађење или уметање листова, а странице се означавају тако да 

сваки сљедећи дио започиње редним бројем странице који је наставак претходног 

дијела.  

Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално 

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

 

10. Означавање коверти 

Понуде се предају у затвореној непровидној коверти на којој, на предњој страни 

коверте, мора бити наведено:  

а) назив и адреса уговорног органа,  

б) број набавке,  

г) назив предмета набавке, односно лота на које се понуда односи,  

д) назнака „не отварај“ до   27.01.2016. године. 

На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе назив и адресу понуђача 

/групе понуђача.  

 

Измјене или допуне понуде достављају се прије крајњег рока за достављање понуда, у 

затвореној, непровидној, запечаћеној коверти, на којој ће на предњој и задњој страни 

писати сви подаци из става 1. Ове тачке те ознака „ИЗМЈЕНА ПОНУДЕ“ или 

„ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ“. Уколико се врши повлачење понуде, иста се понуђачу 

враћа неотворена, лично или путем поште. Понуда се не може мијењати, допуњавати, 

нити повући након истека рока за пријем понуда.  

 

Сваки понуђач може поднијети само једну понуду. Није дозвољено да понуђачи 

доставе више модалитета понуде. 

 

 

11. Критеријум за додјелу уговора и оцјена понуда 



 
 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа укупна цијена технички задовољавајуће 

понуде.  

 

Понуђач је дужан понудити све ставке роба из Обрасца за цијену. Уколико понуђач не 

понуди све ставке роба из Обрасца за цијену, сматраће се да је понуда непотпуна и иста 

се неће узети у даље разматрање. 

 

Исправке аритметичких грешака у понуди врше се на начин да се све исправке разлика 

између јединичних цијена и укупног износа, врше у складу са јединичним цијенама. 

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

исправљати. 

 

У поступку оцјене понуда, уговорни орган ће примјенити преференцијални третман 

домаћег у износу од 15% за 2015. годину, у складу са Одлуком о обавезној примјени 

преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“, број: 103/14), у складу 

са чланом 67. ЗЈН-а. У смислу ове одредбе, домаће понуде су понуде понуђача са 

сједиштем у БиХ, регистрованих у складу са законoм у БиХ и код којих, у случају 

уговора о набавкама роба најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају 

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

за извршење уговора су резиденти из БиХ. 

 

Уговорни орган неће примијенити преференцијални третман домаћег ако у поступку 

јавне набавке учествују понуђачи из БиХ и земаља потписница CEFTА-е (тј. 

потписница Анекса I Споразума о измјени и приступању централноевропском 

споразуму о слободној трговини - Консолидована верзија централноевропског 

споразума о слободној трговини (CEFTA 2006) („Службени гласник БиХ“ - 

Међународни уговори, број 9/07). 

 

Понуђач изражава цијену понуде у конвертибилним маркама (КМ).  

У цијену понуде без пореза на додатну вриједност морају бити урачунати сви трошкови 

које ће уговорни орган платити понуђачу осим ПДВ-а, с тим да се попусти посебно 

наводе, у колони посебно назначеној у Прилогу  1 ове ТД. Уколико понуђач не искаже 

попуст на начин посебно назначен у Прилогу 1 ове ТД, сматрат ће се да није понудио 

попуст.  

 

Понуђачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. О цијени се неће 

преговарати. Цијена понуде је непромјењива у току трајања уговора, осим у случају 

промјена везаних за законске обавезе, о којима је понуђач обавезан да писмено 

обавијести Уговорни орган. 

 

12.  Рок важења понуде  

Рок важења понуде је 60 дана.  

У случају да је период важења наведен у понуди, краћи од рока наведеног у тендерској 

документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1) 

Закона.  

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење 

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

одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току 

поступка јавне набавке.  



 
 

13.  Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда  

Крајњи рок за пријем понуда је: 27.01.2016. године у 12.00 часова. 

Понуде се достављају на адресу уговорног органа наведену у тачки 1. овог 

конкурентског захтјева. Понуде запримљене након истека крајњег рока за пријем 

понуда се враћају неотворене понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом 

преузимају ризик уколико понуде не стигну до крајњег рока утврђеног овом ТД, и у 

том случају понуђач мора благовремено предати понуду на пошту, како би иста стигла 

до рока одређеног за пријем понуде. 

 

14.  Мјесто, датум и вријеме отварања понуда  

Датум и вријеме отварања понуда: 27.01.2016. године у 13.00 часова.  

Понуде се отварају у сједишту уговорног органа наведеном у тачки 1. овог 

конкурентског захтјева. Отварању понуда могу присуствовати овлаштени 

представници понуђача.  

 

15.  Нацрт уговора 

Саставни дио овог конкурентског захтјева је нацрт уговора.  

 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ  

 

16.  Рок за доношење одлуке о избору  

Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу у 

поступку јавне набавке у року важења понуде, односно у продуженом периоду рока 

важења понуда. Уговорни орган ће одлуку о избору најповољнијег понуђача или 

поништењу поступка набавке доставити свим понуђачима најкасније у року од седам 

дана од дана доношења те одлуке.  

 

17.  Исправка и/или измјена конкурентског захтјева, тражење појашњења  

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

подношење понуда, из оправданих разлога, измјенити конкурентски захтјев, с тим да о 

свим измјенама обавјести све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели 

конкурентски захтјев.  

У случају да је измјена такве природе да ће припрема понуде захтјевати додатно 

вријеме, продужиће се рок за пријем понуда, примјерен насталим измјенама, али не 

краћи од седам дана.  

У случају давања појашњења по захтјеву понуђача, уговорни орган ће писано 

појашњење доставити поштом, факсом или електронски, свим потенцијалним 

понуђачима који су преузели конкурентски захтјев.  

Захтјев за појашњење се може тражити најкасније десет дана прије истека рока за 

пријем понуда. Уговорни орган је дужан у року од три дана, а најкасније пет дана прије 

истека рока за подношење понуда доставити писано појашњење свим потенцијалним 

понуђачима.   

 

 

18. Повјерљивост документације привредних субјеката  

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

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

подаци сматрају повјерљивим.  

Подаци који се не могу сматрати повјерљивим су:  





 
 

ПРИЛОГ 1 
 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - РОБЕ 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________ 

ЈИБ БРОЈ: ________________________________________________________________ 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________ 

КОНТАКТ ОСОБА:________________________________________________________ 

 

Понуда број/датум: ___________________________ 

 

1. Ми, нижепотписани, нудимо цијену за робу, како слиједи:  
 

Ред. 

Бр. 

Опис роба Јед. 

мјере 

укупна 

колич. 

Јед. 

цијена 

без ПДВ-а 

укупан 

износ без 

ПДВ-а 

1. 

Врста уређаја Server 2U rack 
КАРАКТЕРИСТИКА ТРАЖЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

CPU 
min. instalirano  Xeon 8C E5-2620v3 85W 
2.4GHz/1866MHz/15MB, proširivo do dva 
procesora 

RAM 
32GB (2x16GB) DDR4 Memory PC4-17000 
CL15 2133MHz (proširivo min. do 1.5TB, 24 x 
64GB LRDIMMs). 

Podrška za hot-swap 
Hard diskove 

Najmanje do 16 (2.5") hot-swap  ili 8 (3.5“) 
SAS/SATA ili 32 SSD diskova, Slim bay za 
DVD,  

Instalirani Hard diskovi 
minimalno 2 x 300GB 10K 6GBPS SAS 2.5" 
G3HS HDD, 2 x 900GB 10K 6GBPS SAS 2.5" 
G3HS HDD 

RAID controller 
integrisan 6Gb/s SATA hardware RAID -0, -1, 
i opcionalno Flash/RAID 5/50 Upgrade, RAID 
6/60 

Slotovi za proširivanje 
(I/O): 

2 slota na ploči: 1 x PCI Express 3.0 x8 (LP), 1 
x PCI Express 3.0 x16 (LP) 
2 x Riser slot (jedan riser card po jednom 
riser slotu),  
prvi riser card podržava:, 1 x PCI Express 3.0 
x16 or PCIe 3.0 x8 (FH/FL), 1 x PCI Express 3.0 
x8 (FH/FL), 1 x PCI Express 3.0 x8 or ML2 
(FH/HL) 
Drugi riser card podržava: 1 x PCI Express 3.0 
x16 or PCIe 3.0 x8 (FH/FL), 1 x PCI Express 3.0 
x8 (FH/FL), 1 x PCI Express 3.0 x8 (FH/HL) 
Dodatni 1 x PCI Express 3.0 x8 za RAID 
kontroler 

Optički pogon 
Interni SATA DVD-RW sa odgovarajućim SW 
za pisanje. 

Komunikacija LAN: 4 × 1 GbE (stdandardno na ploči),  

Systems management 
Mogućnost IMM Virtual Media Key za 
daljinski pristup, Integriran Servisni Procesor, 
Dijagnostika putem LEDs (Odgovarajuća 

ком 1   



 
 

svjetlosna signalizacija na vanjskom 
prednjem panelu sa neovisnim napajanjem), 
Automatski Server Restart. 

Detekcija grešaka u 
sistemu 

Detekcija grešaka u sistemu na: procesorima, 
memoriji, VRM, diskovima, napojnim 
jedinicama i ventilatorima. 

Priključci 
minimalno 1xVideo naprijed, 1xVideo nazad, 
4xRJ-45, 2xUSB naprijed,  2xUSB nazad, 1 
USB3.0 interni 

Grafička kartica minimalno 16MB ili slično. 

Hot-swap komponente 
Napojne jedinice, ventilatori za sistem 
hlađenja, tvrdi diskovi. 

Napajanje Dualno i redundantno.  

Kućište 
2U rack, sa svim neophodnim opcijama za 
ugradnju u rack ormar. 

Garantni rok 

min. 36 mjeseci, obezbjediti autorizaciju 
proizvođača opreme i ovlaštenog servisa u 
BiH koji administrira skladište rezervnih 
dijelova proizvođača opreme. 

Instalirani SW 
Microsoft Win.2012 R2 Standard x64 
2cpu/2vm 

 

2. Испорука и инсталација у сједиште Уговорног органа ком 1   

3. 

UPS – непрекидно напајање: 

 On-Line UPS <= 3000VA 

 Rack Mount 

ком 1   

Укупна цијена без ПДВ-а  

Попуст  

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

ПДВ 17%  

Укупна цијена понуде са попустом и ПДВ  

 

 

______________________________ 

 

                          м.п.   (потпис овлашћеног лица и печат) 

 
Напомена:  

 

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

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

платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим 

оних који су наведени у овом обрасцу. 

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

у складу са јединичним цијенама. 

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

исправљати. 



 
 

ПРИЛОГ 2 

 

                                                                                                                         

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 

 

Број набавке:............................................... 

Број обавјештења са Портала ЈН.................................... 

 

УГОВОРНИ ОРГАН 

Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 

Видовданска 2, 5. спрат 

Бања Лука 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

Назив понуђача:............................................................. 

Адреса понуђача:........................................................... 

ИД број:.......................................................................... 

 

 

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

групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива 

понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то представник 

групе понуђача.  

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

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну комисију) 

 

Име и 

презиме 

 

Адреса  

Телефон   

Факс  

Е-mail  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА* 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 

представник групе понуђача. 

 

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

набавки, Број обавјештења о набавци......................., дана..................., достављамо 

понуду и изјављујемо сљедеће: 

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ...................... 

(број набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе 

у цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 



 
 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку 

роба/услуга/радова, у складу  са условима утврђеним у тендерској 

документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или 

ограничења. 

 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је __________________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде  је__________________КМ 

Цијена наше понуде, са укљученим попустом  је____________КМ 

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)___________КМ 

Укупна цијена за уговор је__________________КМ 

 

4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 

50% укупне вриједности од понуђених роба за извршење овог уговора је из 

БиХ/50%, или радне снаге која ће радити на реализацији овог уговора о набавци 

услуга/радова, су резиденти Босне и Херцеговине, а докази да наша понуда 

испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени 

тендерском документацијом су у саставу понуде. 

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, 

навести да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијлном третману 

домаћег. 

 

5. Ова понуда важи 60 дана рачунајући од истека рока за пријем понуда.  

 

6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, 

обавезујемо се: 

а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, 

економске и финансијске способности, те техничке и професионалне 

способности који су тражени тендерском документацијом и у року који је 

утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди; 

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: ......................................... 

 

Потпис овлаштеног лица: ......................................... 

Мјесто и датум: ............................................................... 

 

Печат предузећа: 

 

Уз понуду је достављена сљедећа документација: 

(Потпис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОГ 3 

 

Изјава о испуњености услова 

из члана 45. став 1 тачака од а) до д) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 38/14) 

 

 

Ја, нижепотписани ____________________________________(Име и презиме), са 

личном картом број: ________________ издатом од ___________________________, у 

својству представника понуђача 

_____________________________________________________________ (Навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: 

______________________________, чије сједиште се налази у 

_______________(Град/општина), на адреси 

____________________________________________(Улица и број), као 

кандидат/понуђач у поступку јавне набавке робе – сервер и УПС-а, а које проводи 

уговорни орган Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 

45. ставовима 1. и 4; под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

 

                                    
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

Понуђач ___________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није:  

 

1. правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела 

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

важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи регистрације; 

2. под стечајем или предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог 

поступка;  

3. пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског 

осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или 

земљи регистрације; 

4. пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у 

складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 

 

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 предствља кривично дјело предвиђено кривичним 

законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 

лична способност из члана 45. Закон о јавним набавкама представља прекршај за који 

су предвиђене новчане казне од 1.000 КМ до 10.000 КМ за понуђача правно лице и од 

200 КМ до 2.000 КМ за одговорно лице понуђача. 

Изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне 

набавке у складу са чланом 45. став 6. Закона о јавним набавкама у случају сумње у 

тачност података датих путем ове изјаве, задржава право провјере изнесених 

информација код надлежног органа.  

 



 
 

Изјаву дао: ______________________________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: ______________________________ 

 

ПОТПИС И ПЕЧАТ НАДЛЕЖНОГ ОПШТИНСКОГ ОРГАНА:  

 

_______________________________   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОГ 4 

 

ИЗЈАВА 

у вези члана 52. став 2. Закона о јавним набакама 

 

Ја, нижепотписани ____________________________________(Име и презиме), са 

личном картом број: ________________ издатом од ___________________________, у 

својству представника 

понуђача_________________________________________________ (Навести назив 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: 

_________________________, чије сједиште се налази у ___________ (Град/општина), 

на адреси _________________________      (Улица и број), као понуђач у поступку јавне 

набавке према ТД број________________ (уписати број ТД за набавку) , а које проводи 

уговорни орган Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 

52. став 2. Закона; 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, нити 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 

набавкама; 

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 БиХ.  

 

 

 

Изјаву дао: ______________________________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: ______________________________ 

 

 

ПОТПИС И ПЕЧАТ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА:  

 

 

_______________________________М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОГ 5 

 

 

 

 

 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви 

страница с тим 

информацијама 

у понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација 

Временски период 

у којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОГ 6 

 

Нацрт Уговора 

 

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 38/14), након проведеног поступка јавне набавке робе - сервер и УПС, 

покренут путем Конкурентског захтјева, број: 02-749-1/15 од 13.01.2016. године и 

Oдлуке директора Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02-__-_/15 од __.__.2016. године, уговорне стране 

сачињавају:  

 

УГОВОР О ПРОДАЈИ РОБЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

Закључен између:  

__________________________са сједиштем у_________________, ЈИБ:______________, 

као Продавца, којег заступа директор__________________, с једне стране,  

и  

ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Бања Лука, са сједиштем у 

Бањој Луци, Ул. Видовданска 2, 5. спрат, ЈИБ: 4403219770008, уписан у регистарски 

уложак Окружног привредног суда у Бања Луци, МБС: 57-02-0004-10, као Купца, којег 

заступа Радивоја Крчмар, директор, с друге стране, на следећи начин: 

 

 

Члан 1. 

Продавац продаје, а Купац купује робу – сервер и УПС, са следећом спецификацијом и 

техничким карактеристикама предмета овог уговора поближе описаним на начин 

дефинисан текстом Конкурентског захтјева, број: 02-749-1/15 од 13.01.2016. године, 

поднаслов „ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ, а који је саставни дио овог уговора. 

 

Члан 2. 

Уговорне стране су се споразумјеле да укупна цијена наведене робе  из члана 1. овог 

уговора износи ___________КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно  ___________КМ, са 

урачунатим ПДВ-ом, а која је као таква прихваћена на основу спроведеног 

Конкурентског захтјева и одређена као најповољнија (најнижа) у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

Роба која је предмет овог уговора је нова, оригинална и спада у brand name и у свему 

одговара одређеној намјени. 

 

Члан 4. 

Роба која је предмет овог уговора, биће испоручена у року од 15 дана по закључењу 

овог уговора. 

 

Члан 5. 

Купац је дужан да прегледа и утврди квалитет предмета уговора и припадајућих му 

дијелова чим исти стигне на Купчеву адресу од стране Продавца, те по извршеном 

пријему, инсталацији и контроли предмета уговора стави приговоре на квалитет и 

квантитет у роковима и на начин како је то предвиђено одредбама Закона о 



 
 

облигационим односима, како у погледу видљивих тако и скривених мана предмета 

уговора. 

Ризик пропасти и оштећења предмета уговора прелази на Kупца по преузимању и 

инсталацији робе, по претходно спроведеним радњама из става 1. овог члана. 

 

Члан 6. 

Продавац одговара за квалитет испоручене робе у гарантном року, сагласно гарантном 

року који је одређен од стране произвођача робе која је предмет  овог уговора. У току 

трајања гарантног рока Продавац је дужан да обезбједи сервис робе која је предмет  

овог уговора, те да обезбједи све резервне дијелове за испоручени тип робе. 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да Продавац неће запошљавати у сврху извршења 

уговорних обавеза, физичка и правна лица која су учествовала у припреми тендерске 

документације или су била у својству члана или стручног лица које је ангажовала 

комисија за набавке, најмање шест мјесеци по закључењу уговора, односно од почетка 

реализације уговора.  

 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да ће се на захтјев купца писмено изјаснити да ли намјерава дио 

уговора подууговарањем пренијети на треће лице. 

Ако се кандидат/понуђач изјасни да намјерава да дио уговора подуговарањем  пренесе 

на треће лице, купац/уговорни орган је дужан да у уговор о јавној набавци унесе ту 

одредбу као основ за закључење подуговора између изабраног понуђача и 

подуговарача. 

Подугварач којем је додјељен уговор неће склапати подуговор ни о једном битном 

дијелу уговора без претходне писмене сагласности уговорног органа. Елементи уговора 

који се подуговарају и идентитет подуговарача обавезно се саопштавају уговорном 

органу благовремено прије склапања подуговора.  

   

Члан 9. 

Купац је дужан да рекламира квалитет испоручене  робе и припадајућих јој дијелова, у 

року одређеном одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 10. 

Купац је обавезан да изврши плаћење цијене робе у року од 30 дана од дана испоруке и 

инсталације робе и испостваљене фактуре продавца. 

 

Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна. 

Члан 12. 

За све евентуалне спорове које странке не могу споразумом рјешити, биће надлежан 

Окружни привредни суд у Бања Луци. 

 

Члан 13. 

Измјене и допуне овог уговора важе само ако су сачињене у писменој форми и 

потписане од стране уговорних страна. 

 



 
 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе 

одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примјерка. 

 

У Бањалуци, 

Дана __.__.2016. године 

 

Број:______________                                                         Број: 02-__-__/15 

За ПРОДАВЦА: за КУПЦА: 

_________________________ _________________________ 

_________________, директор Радивоја Крчмар, директор 

 

 

 

 

 




