РЕПУБЛИКA СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Казнено-поправни завод ПЈ „Туњице“ Бањалука
Благоја Паровића 139б, Бања Лука, тел: 051/366-600, факс 051/388-301, Е-mail kpzbanjaluka@mpr.vladars.net

Број:08/1.041/242-940/18
Датум: 01.03.2018. године.
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Поштовани,
У име Казнено-поправног завода ПЈ „Туњице“ Бања Лука позивамо вас да доставите
понуду у поступку додјеле уговора за спортске ирекреационе услуге. Процедура јавне
набавке ће се обавити 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).
Позив за достављање понуда је објављен дана 05.03.2018. године на веб страници
уговорног органа, www.kpzbanjaluka.net.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1. Подаци о Уговорном органу
Уговорни орган:
Адреса:
ЈИБ:
Телефон:
Факс:
Wеb адреса:

Казнено-поправни завод ПЈ „Туњице“ Бања Лука
Благоја Паровића 139б, Бања Лука
4400924980012
051/366-600
051/388-301
www.kpzbanjaluka.net

1.2. Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са
понуђачима:
Контакт особе:
Телефон:
Факс:
e-mail:

Тамара Дамјановић
051/366-630
051/388-301
t.damjanovic@mpr.vladars.net

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Предмет јавне набавке је спортске и рекреационе услуге за запослене КПЗ Бања Лука
на основу потреба уговорног органа, предвиђених у плану јавних набавки за 2018.
годину.
Услуга се пружа у објекту фитнес центру који треба да има следећи садржај:
- Фитнес (машине- траке за трчање, степери, бицикл)
- Gym (клупе и справе за вјежбање)
- Wellnes (финске сауне, собе за релаксацију, парно купатило)
- Аеробик

Врста уговора: уговор о јавној набавци услуга.
Уговорни орган је омогућио неограничен и директан приступ
документацији на web страници Казнено-поправног завода Бања Лука.

тендерској

Набавка покренута Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 08/1.041/242940/18 од 01.03.2018. године.
3. ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ
Процијењена вриједност набавке је 3.845,00 КМ (без ПДВ-а).
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критерија најниже цијене.
Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени
у обрасцу за цијену понуде.
5. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА)
Услови за квалификацију:
5.1. Да би учествовали у процедури јавних набавки понуђачи требају да имају право на
обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом набавке, у складу са
чланом 46. Закона.
У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу са чланом
46. Закона, понуђач уз понуду мора доставити актуелни извод из судског регистра или
одговарајућег професионалног или другог регистра земље у којој је регистрован; или да
обезбиједи посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује његово
право да обавља професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке.
Доказ који се доставља мора бити оригинал или овјерена копија, с тим да датум
издавања оригинала не може бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана
достављања понуде.
У случају да се у понуди не доставе наведени докази о 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.
5.2. 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 добављача 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
мора бити овјерена од стране надлежног органа (орган управе или нотар). Изјава је
прилог тендерској документацији.
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6. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
Уговор се закључује на период до 31.12.2018. године. Уговорни орган ће одредити
термин за зајључење уговора у складу са прописаним Законом о јавним набавкама.
7. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу уговорног органа, на којој
мора бити наведено:
 Назив и адреса Уговорног органа
 Назив и адреса понуђача
 Број набавке:
 Назив предмета набавке: Спортске и рекреационе услуге
 Назнака «НЕ ОТВАРАЈ»
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ, РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДЕ
Рок за достављање понуда истиче дана 21.03.2018. године у 11:00 сати. Понуде које
буду достављене након истека рока неће се узети у разматрање.
9. ПРЕГОВОРИ
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема
понуда, уколико оцјени да су преговори неопходни. Преговори ће се проводити у
складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који благовремено доставе понуде
ће бити обавјештени о датуму и термину вођења преговора. Ако се уговорни орган
одлучи на провођење преговора именоваће Комисију за набавку.

в.д. Помоћник директора
за привредно-инструкторску службу
Жељко Грбић
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ- УСЛУГЕ
страна ______ од ________
Назив понуђача_______________________________
Понуда бр. ____________________________________
Ред.
бр.
1

Врста услуге

Јединица
мјере

Количина

Кориштење свих услуга фитнес
центра
(Термин: трајање 2 часа)

термин

80

Јединична
цијена без
ПДВ-а

Вриједност без
ПДВ-а

Укупна цијена без ПДВ-а
Попуст
Укупна цијена са попустом без ПДВ-а

Потпис и печат понуђача ___________________________
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 између разлике 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.
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ПИСМЕНА ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) 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/општина), 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 који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број:
____________________ u „Службеном гласнику БиХ“ број: ____________________, 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
тко 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
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 кривичн 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.
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