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Број: 11-404-72/16
Датум: 21.06.2016.г.

Предмет: Позив за достављање почетне понуде у преговарачком поступаку без објаве
обавјештења о набавци за „ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ“

На основу члана 21. став (1) тачка ц) и члана 23. став 1 тачка б) Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) позивамо вас да доставите почетну
понуду у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, у поступку који за
предмет има „Одржавање јавне расвјете“.
Понуду можете предати путем поште на адресу „ Град Требиње, ул. Вука
Караџића бр. 2, 89101 Требиње“ или директно код уговорног органа на истој адреси,
шалтер салa у градској управи, шалтер бр.1 најкасније до 04.07.2016. године до 11 часова.
У прилогу вам достављамо тендерски документ „Одржавање јавне расвјете“преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци, број 11-404-72/16.

С поштовањем,

ГРАДОНАЧЕЛНИК

________________________________
Славко Вучуревић, дипл. правник
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1.
Подаци о уговорном органу
Пуни назив и адреса уговорног органа: Град Требиње, Градоначелник, Одјељење за
стамбено-комуналне послове
ЈИБ: 4401369910000
Број телефона +387 59273460, +387 59 273-360, факса +387 59273-365, интернет адреса:
www.trebinje.rs.ba, адреса електронске поште: kabinet@trebinje.rs.ba
2.
Подаци о особи задуженој за контакт
Контакт особа: Смиљана Ружић,
Бр.телефона 059/273-365;
Попис привредних субјеката који су искључени из поступка јавне набавке због
постојања сукоба интереса
Нема привредних субјеката са којима уговорни орган не може закључивати уговоре на
основу члана 52.став (4) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ 39/14)
3.

4.
Редни број набавке
Број набавке протокола уговорног органа 11-404-72/16
5.
Подаци о поступку јавне набавке
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци
Врста уговора о јавној набавци: услуге
Процијењена вриједност јавне набавке: 3.800,00 КМ.
Оквирни споразум: Не предвиђа се закључивање оквирног споразума
6.
Подаци о предмету јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: „Одржавање јавне расвјете“
Ознака и назив из ЈРЈН: 50232100-1
Подјела на ЛОТ-ове: НЕ
Мјесто пружања услуга: територија града Требиње
Рок за пружање услуга: до краја 2016. године.
Рок за почетак пружања услуга: одабрани Добављач је обавезан да у року од највише 3
дана од дана издавања налога од стране Надлежног лица Уговорног органа пружи услуге
које су предмет налога.
7.

КВАЛИФИКАЦИОНИ УСЛОВИ

7.1.

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да: (члан 45.
Закона)
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;
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације,
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односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини;
в) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини;
г) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини.
У сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђач треба доставити
Изјаву овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њега не
односе случајеви дефинисани тачком 7.1. од а) до г) тендерске документације. Изјава
се доставља у форми утврђеној Анексом 3 овог тендерског документа.
Уколико понуђачу буде додијељен уговор обавезан је да достави следеће
документе којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 7.1.:
a) Увјерење надлежног суда (Суд БиХ у Сарајеву) 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;
б) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат, 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;
в) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је кандидат
измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и
здравствено осигурање;
г) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је кандидат
измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.
Као доказ испуњавања услова у тачкама в) и г), прихвата се и споразум
понуђача са надлежном институцијом о репрограму, односно о одложеном плаћању
обавеза кандидата по основу пореза и доприноса и индиректних пореза, уз потврду
пореских органа да понуђач у предвиђеној динамици измирује обавезе.
Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у
моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У
противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. Доказе о
испуњавању услова је дужан доставити у року од 10 (десет) дана, од дана достављања
Одлуке о избору најповољнијег понуђача овог поступка јавне набавке. Докази које
доставља изабрани понуђач не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од
момента предаје понуде и морају бити оригинали или овјерене копије.
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).
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8.

Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције – Члан 52. Закона

Понуда ће бити одбијена уколико је понуђач садашњем или бившем запосленику
уговорног органа дао или је спреман дати мито, у облику новчаних средстава или у било
којем неновчаном облику, са циљем остваривања утицаја на радњу, одлуку тог поступка
јавне набавке. Уговорни орган је дужан да у таквој ситуацији у писаној форми информише
понуђача и Агенцију за јавне набавке о одбијању такваг захтјева или понуде и о разлозима
одбијања.
Докази:
Понуђач је дужан да достави и посебну писмену изјаву да није нудио мито,
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у предметној јавној набавци.
Изјава је саставни дио тендерске документације и налази се у Анексу 5.
9.

Припрема и достављање почетне понуде

Понуђач је обавезанбда припреми почетну понуду у складу са захтјевима који су
утврђени у овој тендерској документацији. Понуда која није у складу са овом тендерском
документацијом ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач може доставити само једну почетну понуду.
Понуђач ће доставити једну понуду у оригиналу и једну копију на којима ће читко
написати: “ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ” и “КОПИЈА ПОНУДЕ”. Понуда и њена копија са
печатом или потписом требају бити запечаћене у једној непровидној коверти и са именом и
адресом понуђача, на којој ће писати следеће ријечи: Понуда за „Одржавање јавне
расвјете“– не отварати до 04.07.2016.године у 11,30 часова”.
Понуда мора бити овјерена печатом подносиоца понуде, а ако је по закону државе у
којој је сједиште подносиоца нема печата, онда подносиоц понуде мора поднијети доказ о
томе.
Понуда треба бити чврсто увезана са провученим јемствеником на начин да се
онемогући накнадно вађење или уметање листова. Странице понуде морају бити означене
редним бројем. Када је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин
да сваки следећи дио започиње редним бројем којим завршава претходни дио.
Понуда са припадајућом документацијом се припрема на једном од службених
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму. При припреми
понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације.
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10.

Измјена и повлачење понуде

Понуђач може измијенити или повући своју понуду под условом да се измјене или
повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуде. Уговорни орган мора
бити обавјештен у писаној форми и о измјенама и о повлачењу понуде прије истека рока за
подношење понуде. Осим тога, на коверти у којој се налази изјава понуђача треба писати
сљедеће: „ИЗМЈЕНЕ ПОНУДЕ” или „ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”.
11.

Рачунање цијене

Понуђач треба попунити образац за понуду и образац за цијену понуде који се
налазе у прилогу ове тендерске документације, уз назнаку услуга које ће се пружити, те
њихову количину и цијену.
Све цијене требају бити наведене у КМ. Изузетно, ако је тендерском документацијом
омогућено да се цијене наводе и у другој валути, наведени износ ће се прерачунати у КМ по
курсу који утврђује Централна банка БиХ на дан отварања понуда и задржати по истом
курсу све до истека периода важења понуде.
Понуђач ће навести у распореду цијена јединичну цијену (тамо гдје то одговара) и
укупан износ понуде за услуге које се нуде.
12.

Мјесто, датум и вријеме пријема почетне понуде

Почетна понуда се треба доставити на шалтер бр.1 Градске управе на адресу: Град
Требиње, Вука Караџића 2, 89101 Требиње.
Рок за достављање почетне понуде истиче дана 04.07.2016. године у 11,00 часова.
Понуда која је пристигла по истеку овога рока бит ће враћена понуђачу неотворена.
Почетна понуда ће бити оцијењене у складу са сљедећим критеријумом:
„Најнижа цијена”
Саставни дијелови ове тендерске документације су следећи Анекси:
Анекс 1: Образац за понуду
Анекс 2: Образац за цијену понуде
Анекс 3: Изјава о испуњености услова из члана 45.став (1)
Анекс 4: Изјава о испуњености из члана 47.
Анекс 5: Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона
Анекс 6: Нацрт Уговора
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Анекс 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Назив уговора: "Одржавање јавне расвјете"
Број набавке: 11-404-72/16
УГОВОРНИ ОРГАН:
Уговорни
орган:
Адреса:

Град Требиње
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Вука Караџића бр. 2, 89 101 Требиње,
Република Српска / Босна и Херцеговина

ПОНУЂАЧ*:
(ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана
групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе понуђача) :
Назив, адреса и ИД број за сваког члана
групе понуђача(уколико се ради о групи
понуђача):
Адреса :
ИД број:
Број жиро рачуна:
Да ли је понуђач у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште:
е-маил:
*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 понуду):
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Факс:
е-маил:

7

Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник
групе понуђача.)
У поступку јавне набавке, коју сте покренули достављамо понуду и изјављујемо слиједеће:
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 11-404-72/16 (број
набавке који 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 пружање
услуга, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима
и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
3.
______________________________КМ
Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је:
___________________________________________________________________________
(навести словима)
Попуст који дајемо на цијену понуде ______________________________КМ
је _______%:
____________________________________________________________________________
(навести словима)
Цијена наше понуде, са укљученим
____________________________КМ
попустом
(без ПДВ-а) је:
____________________________________________________________________________
(навести словима)
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим _____________________________КМ
попустом):
_____________________________________________________________________________
(навести словима)
______________________________КМ
Укупна цијена са ПДВ-ом је:
______________________________________________________________________________
(навести словима)
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са
захтјевима из конкурентског захтјева за достављање понуда. У случају разлика у
цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца
за цијену понуде.
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Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
4. Ова понуда важи _________________
.............................................године.

мин

60

Број набавке: 11-404-72/16
(шездесет) дана, тј. до

5. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се
да ћемо доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности,
регистрације, 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
понуђача:______________________________

је

овлаштено

да

представља

Потпис овлаштеног лица:______________________________
Мјесто и датум:_______________________
Печат предузећа:

9

Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
Анекс 2
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Број набавке: 11-404-72/16
Назив набавке: „Одражавање јавне расвјете“
Назив понуђача_____________________________________
Понуда бр._____________________
Ред
број

Опис

Постављање CITY
стубне свјетиљке.
1.
Позиција обухвата монтажу стубне свјетиљке
на стуб расвјете и њено спајање на напонски
вод
Постављање СКС каблова са пратећом
2.
опремом.
3.
Постављање стубова за проширење јавне
расвјете
УКУПНО без ПДВ-а
ПОПУСТ %
УКУПНО са ПОПУСТОМ без ПДВ-А

Јед.
мјере

Количине

ком

45

м

3500

ком

2

Јединичн
Укупна
а
цијена
цијена
(без ПДВ(без ПДВа)
а)

Потпис овлашћене особе
М.П.

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 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.
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Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
Анекс 3
Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачка од а) до д) Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
Ја, ниже потписани ____________________________________________ (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 средиште 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: ___________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број:
___________, 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 урган 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 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.
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Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
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 наведених органа.
Изјаву дао(Име и презиме
овлаштеног лица):

М.П.

Мјесто и датум давања изјаве:

_________________________
Потпис и печат надлежног
органа:
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Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
Анекс 4
Изјава о испуњености услова из члана 47. ст.(1) тачке од а) до д) и (4) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14)
Ја, нижепотписани ______________________________ (Име и презиме), са личном картом
број:________________ издатом од _______________________, у својству представника
привредногдруштва или обрта или сродне дјелатности
_______________________________________________________________________________
_______
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности)
ИД
број:
_____________________,
чије
средиште
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 47. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач __________________ у
наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска
способност из члана 47. Став (1) тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле
уговора достави документе из члана 47. Став (1) 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 економска и финансијска
способност из члана 47. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су
предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђаче (правно лице) и од
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Изјаву дао (име и презиме овлаштеног лица): _____________________
Мјесто и датум давања изјаве: _____________________________

М.П.

Потпис и печат понуђача: ____________________________
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Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
Анекс 5
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 кривичномо одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ниједном 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 у
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 не 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 Босне и Херцеговине.
Изјаву дао: _______________________
Мјесто и датум давања изјаве: _________________________
М.П.
Потпис и печат надлежног органа: _______________________
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Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
Анекс 6
Град Требиње, Вука Караџића број 2 (у даљем текст "Уговорни орган"), који заступа
Градоначелник Славко Вучуревић, с једне стране и _____________________ (у даљем
тексту "Добављач") којег заступа Директор ________________ с друге стране закључили су
дана __________ 2016. године, следећи
УГОВОР
„Одржавање јавне расвјете“
Члан 1.
Уговорни орган уступа, а Добављач прихвата да за потребе и рачун Уговорног органа
одржава јавну расвјету, а све према понуди ________________________која је саставни дио
овог Уговора (набавка број 11- 404-72/16 )
Члан 2.
Добављач се обавезује да ће послове из члана 1. Овог Уговора вршити континуирано, а
почев од достављања налога издатог од стране надлежног лица уговорног органа.
Члан 3.
Следећа документа ће бити сматрана и тумачена као саставни дио овог Уговора.
а/ Одлука Уговорног органа о избору Понуђача;
б/ Прихваћена Понуда;
в/ Јединичне цијене из обрасца за цијену понуде.
Члан 4.
Уговорни орган ће путем свога надзорног органа вршити увид и утврђивати количине и
квалитет пружених услуга те својим потписом овјеравати ситуације/фактуре по истим.
Надзор над пружањем услуга по одредбама овог Уговора вршиће _________________.
Члан 5.
Добављач се обавезује да ће одмах поступати по евентуалним примједбама Надзорног
органа и налозима уговорног органа у погледу недостатака у количини и квалитету
пружених услуга.
Члан 6.
Уговорни орган се обавезује да Добављачу, након што буде утврђено да су услуге пружене
по овом Уговору, Понуди и Цијени понуде на основу ситуације/фактуре овјерене од стране
надзорног органа, исплатити износ у зависности од количине пружених услуга, а према
јединичним цијенама из обрасца за цијену понуде, а максимално до _____________.
Исплата накнаде по претходном ставу вршиће се у року од 15 (петнаест) дана од дана
примитка ситуације/фактуре.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да Добављач неће запошљавати, односно ангажовати физичка
и правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације или била
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Република Српска
Град Требиње
Градоначелник
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број набавке: 11-404-72/16
ангажована у Комисији за набавке приликом додјеле овог Уговора у року од најмање 6
мјесеци од дана закључења Уговора, односно од почетка реализације Уговора.
Члан 8.
У случају спора у вези са овим Уговором надлежан је Окружни привредни суд у Требињу.
Члан 9.
Овај Уговор је сачињен у шест (6) истих примјерака, од којих Добављач задржава два (2),
Надзорни орган један (1), а Уговорни орган три (3) за своје потребе.
За Добављача

За Уговорни орган

Директор

Градоначелник

___________________________

_________________________

Број:
Датум:
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