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21.10.2015. 

ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање 
иницијалне понуде за набавку роба – Набавка уља за потребе машинске службе. 
  

Поштовани, 
 

На  основу члана 28. став (5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) и на основу 
Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-259/15 од 01.06.2015. године,  упућујемо Вам овај 
позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку роба – Набавка уља за потребе 
машинске службе. 

 
1.1 Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса. 
 
1.2  Документе које требате предати до 26.10.2015. године у 1200  часова су: 

 
а) Право понуђача на обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом  
набавке, у складу са чланом 46. Закона.  
У сврху доказивања професионалне способности из тачке 1.2.а) понуђачи требају уз понуду доставити 
доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој су 
регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово 
право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке. Докази који се 
достављају морају бити оригинали  или овјерене копије. 
Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. 
б) Да је понуђач овлаштени дистрибутер/увозник за PCI мазива ЕxxonMobil Petroleum &Chemical 
b.v.b.a. у Босни и Херцеговини (Доказ: Превод овлаштења овјерен од судског тумача). 
ц) Увјерење о регистрацији пореза на додатну вриједност или ЈИБ; 
д) Инцијална понуда; 
е) Посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим   радњама чији је циљ                                       
корупција у јавној набавци у складу са чланом 52. Закона. 
 

  Датум почетка преговора са Вама је 26.10.2015. године у 1200  часова на адреси  ЗП „Хидроелектане 
на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр.13 у сали број: 30. Језик на којем ће се дијалог вршити је 
један од службених језика у Босни и Херцеговини. 

 

 
„Ineo“ д.о.о. 
Чапљина 
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Анекс 1 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
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 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: _______________  у „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 под 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 одговорност 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: 
_____________________________ 

М.П.       Мјесто и датум давања изјаве: 
_____________________________ 

Потпис и печат надлежног 
органа: 

_____________________________ 
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Анекс 2 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РОБА   

Број набавке:  

Назив набавке:  

Назив понуђача_________________________________________________________________________ 

Понуда бр._________________________ 

 

Редни 
број Опис роба Јединица 

мјере Количина 

Јединична 
цијена у КМ 
по ставки без 

ПДВ-а 

Укупна цијена  
у КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1.   
Ulje Mobil DTE Heavy Medium lit 1000 

  

2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
 

  
 

М.П.    Попис овлашћене особе 

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 
понуђачу. 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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