Број: 08-404-95/22
Датум: 28.04.2022. год.
ПРЕДМЕТ: Јавни позив за услугу ''Физизчког обезбјеђења објекта Општине
Лакташи''
А)

НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА
Општина Лакташи, Улица Карађорђева 56. 78250 Лакташи
Тел: 051/334-200

Б)

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Предмет набавке је услуга физичког и техничког обезбјеђења објекта пословне
зграде Општине Лакташи, Карађорђева 56 – Услуге из Анекса II Дио Б Закона
о јавним набавкама.
7971000-4-услуге у области безбједности
79713000-5 -чуварске службе
Физичко обезбјеђење агенција ће вршити радним данима у периоду од 07:0018:30 часова са једним радником, а један дан викенда у периду од 07:00-15:00
часова
Мониторинг и интервенције ће се вршити радним даном у периоду од 07:0021:00 часова, викендом у периоду од 15:00-07:00 часова, а у дане празника у
периоду од 00:00-24:00 часова
Физичко обезбјеђење објекта укључује:
- Сигуроносни надзор и интервенисање код спречавања насилничких и
незаконитих дешавања;
- Провјеравње запослених, по писменом налогу Наручиоца;
- Текуће упозоравање Наручиоца о промјенама на објекту;
- Информисање надлежне полицијске станице о евентуалном задржаном
починиоцима;
- Остали послови.
Противпровално обезбјеђење објекта Наручиоца који укључује:
- Везу алармне направе Наручиоца са дежурним оперативним центром
Понуђача;
- Припремљеност за интервенисање и интервенисање у случају активирања
аларма у времену када су направе повезане са дежурним оперативним
центром
Противпровално обезбјеђење објекта изводи се у времену када је алармни
систем укључен (радним даном од 18:30 – 07:00 часова, сваки радни дан а
нерадним данима и у дане празника 24 часа дневно, док се надзор сметњи и
кварова врши 24 часа.

Улица Карађорђева број 56, 78250 Лакташи, Телефон: 051/334-200, Факс: 051/334-258, e-mail: kabinet.nacelnika@laktasi.net,
www: laktasi.net, МБ: 1024060, ЈИБ: 4401140250006

Техничко обезбјеђење објекта, агенција ће вршити са два система техничке
заштите: ватродојава и противпровални систем. Оба система је потребно
повезати на дежурни оперативни центар изабраног привредног друштва које
врши обезбјеђење, на начин да је ватродојавни систем нон-стоп у функцији ( од
00:00 – 24:00 часа, без обзира да ли Општина ради или не), а да је
противпровални систем у функцији од 21:00-07:00 часова радним даном и од
00:00-24:00 часа викендом, државним и вјерским празницима (тј. у дане кад
Општина не ради).
Изабрани понуђач је дужан да једном годишње, на захтјев надлежне службе
Општине, изврши преглед и испитивање противпровалног система у објекту, о
томе сачини Записник са закључком, без посебног фактурисања услуге.
Спецификација услуга је саставни дио овог позива
В)

ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР УКОЛИКО СЕ НЕ РАДИ О
ЈЕДНОКРАТНОЈ УСЛУЗИ
Уговор се закључује на период од годину дана.

Г)

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ
Критеријум за избор понуде је најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде.
Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички
задовољавајуће понуде.
Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама.
Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не
подлијеже било каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву
одбити ону понуду која садржи цијену која се може прилагођавати, а која није
у складу са овим ставом.

Д)

УСЛОВИ И ЗАХТЈЕВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ ТРЕБАЈУ ИСПУНИТИ
Да би учествовао у процедури јавне набавке, понуђачи морају испуњавати
сљедеће услове:
а) Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности у складу са
чланом 45. Закона о јавним набавкама доказати:


да није правоснажном судском пресудом у кривичном поступку
осуђен за кривична дјела организованог криминала, корупције,
преваре или прања новца у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је регистрован,



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



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


да је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних
пореза, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у
земљи у којој је регистрован

б)
Понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која је
предмет јавне набавке.
ц)
У складу са чланом 47. Закона, понуда ће бити одбијена ако понуђач:
 није остварио позитиван финансијски резултат у последње 3 године
(2021., 2020. и 2019. година) или од датума регистрације
д)
У складу са чланом 48. Закона понуда ће бити одбијена ако понуђач:
 није доставио доказ о реализацији једног уговора минималне
вриједности 22.000,00 КМ (са ПДВ-ом) у последњe три године чији су
карактер и комплексност исти или слични предметној набавци
 Да понуђач у моменту подношења пријаве посједује Дежурни
оперативни центар (ДОЦ) са две фиксне линије и IP комуникацијом.

а)

У сврху доказивања испуњења горе постављених услова понуђач мора
уз понуду доставити сљедеће документе:
Изјава овјерена од стране надлежног органа (орган управе или нотар), у
складу са формом која је Прилог Позиву као Анекс 2, а као доказ личне
способности понуђача. Изјаву потписује овлашћени представник
понуђача или лице кога он овласти (у том случају се пуномоћ мора
доставити уз понуду);
Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде.
Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати
потврду да је у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже
овим јавним 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, и исти се не
смију односити на период након предаје понуде. 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.

Напомена:
Понуђач може уз Изјаву у вези члана 45. Закона, одмах доставити и
тражене доказе који су наведени у Изјави. Овим се понуђач ослобађа
обавезе накнадног достављања.
б)

Понуђачи у вријеме предаје понуде морају бити регистровани за
обављање дјелатности која је предмет јавне набавке у одговарајућим
професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани.
У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз
понуду доставити:
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доказ о регистрацији и то за правна лица извод из судског регистра
или документ који је еквивалентан изводу из судског регистра,
односно посебна изјава или потврда надлежног органа којом се
доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, све
према важећим прописима земље сједишта понуђача/земље у којој је
регистрован понуђач; За физичка лица (предузетнике) Рјешење
надлежног органа локалне самоуправе код кога је физичко лице
(предузетник) регистровано да обавља професионалну дјелатност
која је у вези са предметом набавке, односно посебна изјава или
потврда надлежног органа којом се доказује њихово право да
обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом
набавке.

Доказ о регистрацији доставља се у оригиналу или овјереној копији
(овјера код органа управе или нотара) и признају се на територији Босне
и Херцеговине без обзира на којем нивоу власти у БиХ су издати.

ц)

Позитивно исказан финансијски резултат понуђача у његовом Билансу
успјеха за последње 3 године (2021., 2020. и 2019. година), односно од
почетка пословања у предметном сегменту ако је понуђач регистрован,
односно почео са радом прије мање од три године. Негативно исказан
финансијски резултат понуђача у његовом билансу успјеха имаће за
посљедицу одбацивање његове понуде.
Напомена: Понуђач може уз Изјаву у вези члана 47. Закона, одмах доставити и
тражене доказе који су наведени у Изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе
накнадног достављања доказа ако буде изабран;
Понуђач чија понуда буде изабрана као најбоља, дужан је у року од 5
дана од дана пријема Обавјештења о резултатима предметне јавне набавке
доставити оригинале или овјерене копије докумената којим доказује економску
и финансијску способност.
д)

Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи требају
испунити слиједеће минималне услове а који се могу потврдити са
доказима из члана 48. Закона а то су:
Успјешно искуство понуђача у реализацији једног уговора чији је
карактер и комплексност исти или сличан ономе који се односи на
предложени уговор, у периоду не дужем од три године минималне
вриједности 22.000,00 КМ (са ПДВ-ом).
Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се
извршити на основу достављеног:

Списка извршених уговора за последње три године или од датума регистрације
(ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од 3 године) уредно
извршеном/ извршеним уговору/уговорима из предмета набавке у минималној
вриједности из потврде: 22.000,00 КМ (са ПДВ-ом) уз прилагање Потврде о
извршеном уговору kоје издаје друга уговорна страна (Прималац услуга) о њиховој
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реализацији. У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити,
вриједи изјава привредног субјекта о уредно извршеним уговорима, уз предочавање
доказа о учињеним покушајима да се такве потврде осигурају.
Потврда о уредно извршеним уговорима мора садржавати следеће
податке:
1. Назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката
2. Предмет уговора
3. Вриједност уговора (која није нижа од укупно процјењене
вриједности Уговора за који понуђач доставља понуду)
4. Вријеме и мјесто извршења уговора
5. Наводе о уредно извршеним уговорима.
Потврда се доставља у оригиналу или овјереној копији у саставу понуде.
Понуђачи у вријеме предаје понуде морају посједовати Дежурни оперативни
центар (ДОЦ) са две фиксне линије и IP комуникацијом.


У сврху доказивања техничке и професионалне способности
понуђачи требају у понуди доставити Изјаву на меморандуму
понуђача дата под материјалном и кривичном одговорношћу
овјерена код надлежног органа, да посједује у власништву ДОЦ са
две фиксне линије и IP комуникацијом и копију техничке
документације опреме (ДОЦ).

Вриједност понуде (са и без ПДВ-а) исказана на обрасцу за вриједност понуде
(Анекс број 1);
е)

Писана изјава понуђача да нису понудили мито нити учествовали у било
какавим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци (Анекс број 3).
Изјаву потписује овлашћени представник понуђача или лице кога он
овласти (у том случају се пуномоћ мора доставити уз понуду);
ф)
Оригинал или овјерена копија Извода из судског регистра о свим битним
елементима и подацима о регистрованој дјелатности која је предмет ове
набавке, а као доказ да имају право да се професионално баве одређеном
дјелатношћу;
г)
Доказ о регистрацији у складу са Законом о агенцијама за обезбјеђење
лица и имовине и приватној детективској дјелатности (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 04/12). Доказ (Овјерене копија
Одобрења за рад издатог од надлежног Центра јавне безбједности) се
мора доставити у оригиналу или овјереној копији;- Услов за потпис
уговора.
Понуђач којем буде додјељен уговор обавезан је да прије закључења уговора
достави документе којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и то:
а) потврда/увјерење Суда Босне и Херцеговине 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,
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НАПОМЕНА: (за правна лица регистрована у БиХ увјерење издаје Суд Босне
и Херцеговине. Захтјев суду се може прослиједити путем факса бр. 033-707321, 033-707-359).
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити
увјерење које гласи на име власника – предузетника;
б) извод или потврда из евиденције у којој се воде чињенице да није под
стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће
одлуке о потврди стечајног плана или да није предмет поступка ликвидације,
односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности у складу са
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован,
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити
само увјерење од надлежног органа управе да није у поступку обустављања
пословне дјелатности;
в) потврда надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који
није регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евденција на
основу које се може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и
инвалидско осигурање и здравствено осигурање,
г) потврде надлежних 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 и инвалидско
осигурање, здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су
доставити потврду надлежне институције да понуђач у предвиђеној динамици
измирује своје репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о
репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату
обавеза, непосредно прије достављања понуде, не сматра се да у предвиђеној
динамици извршава своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом
поступку јавне набавке.
Докази које је дужан доставити изабрани понуђач не смију бити старији од
3 (три) мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде и морају садржавати
потврду да је у моменту предаје понуде понуђач испуњавао услове који се траже
тендерском документацијом, односно Комисија неће прихватити потврде/увјерења
које су издате са датумом каснијим од датума достављања понуде. У противном ће
се сматрати да је понуђач дао лажну изјаву.
Уговорни орган може у складу са чланом 45. став (5) Закона о јавним
набавкама дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико
може на било који начин доказати да је понуђач био крив за озбиљан
професионални пропуст у последње 3 (три) године. Посебно су значајни 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
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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 важећим прописима у Босни и
Херцеговини).
Понуђач може уз изјаву, тј. своју понуду одмах доставити и тражене доказе
који су наведени у изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног
достављања доказа ако буде изабран. Достављени докази морају бити оригинали
или овјерене копије.
Документи или увјерења наведена у овом позиву не смију бити старија од 3
мјесеца, рачунајући од тренутка доставе понуде, а доставља их изабрани понуђач у
року од 5 дана од дана пријема одлуке о додјели уговора. Докази који се захтјевају
морају бити оригинали или овјерене копије. За понуђаче који имају сједиште у БиХ
не захтјева се посебна провјера докумената. У случају сумње о постојању околности
које се дефинисане кроз овај позив, Уговорни орган ће се обратити надлежним
органима с циљем провјере достављене документације и дате Изјаве.
Ђ)

ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (ОПЦИЈА ПОНУДЕ)
Понуда мора да важи најмање 60 дана од достављања понуде

Е)

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових
понуда.
Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисом
тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и
потврђене потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови
морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или
уметање листова. Дијелови понуде као што су узорци, каталози. Медији за
похрањивање података и сл. Који не могу бити увезани, понуђач обиљежава
називом и наводи у садржају понуда као њен дио. Све стране понуде морају
бити нумерисане на начин да је видљив радни број странице. Ако понуда
садржи штампану литературу, брошуре и сл. Који имају изворно нумерисане
бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.
Понуда се доставља у оригиналу. Коверта са понудом се доставља на адресу
уговорног органа: Општина Лакташи, Карађорђева 56, 78 250 Лакташи.
На коверти понуде мора бити назначено:
- назив и адреса уговорног органа,
- назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
- евиденцијски број набавке (09-404-95/22)
- назив предмета набавке који се понуда односи,
- назнака ''не отварај''.

Ж)

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДА ДОСТАВЉА
Понуда се доставља на адресу: Општина Лакташи, Карађорђева 56, 78 250
Лакташи
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З)

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕГОВАРАЊА И/ИЛИ
ДИСКУСИЈУ СА ПОНУЂАЧИМА
13.05.2022. године у 09:30 часова, канцеларија број 2, Општина Лакташи,
Карађорђева 56

И)

ВРСТА И ВРИЈЕДНОСТ ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ИЛИ ЗА
УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Није предвиђено

Ј)

ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР
Уговор се закључује за период од годину дана, од дана обостраног потписа
уговора

К)

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Крајњи рок за доставу понуда је 13.05.2022. године у 09:00 часова на адресу
Општина Лакташи, Карађорђева 56, 78 250 Лакташи

Л)

ВЕБ АДРЕСА СТРАНИЦЕ ИЛИ ДРУГА ИНТЕРНЕТСКА АДРЕСА НА КОЈОЈ
СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Није предвиђена додатна документација

Љ)

КОНТАКТ ОСОБА, БРОЈ ТЕЛЕФОНА И АДРЕСА ЕЛЕКРТОНСКЕ ПОШТЕ
Контакт
особа:
Дарија
Балабан,
телефон:
051/334-260,
e-mail:
darija.balaba@laktasi.net
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АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ВРИЈЕДНОСТ ПОНУДЕ
Број понуде: ________________
Датум: _____________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Општина Лакташи
Ул. Карађорђева 56.
78250 ЛАКТАШИ
Ред.
број

1.

2.

НАЗИВ

Физичко обезбјеђење
објекта у времену:
07.00-18.30 час у току
петодневне радне
недеље 07.00-15.00
часова у току једног
дана викенда
Мониторинг и
интервенција радним
даном 07.00-21.00
час,викендом 15.007.00 часова,празником
00.00-24.00 часа

Јед.
мјере

Количина

мјесец

12

мјесец

12

Цијена без
ПДВ-а за
један мјесец

Укупна
вриједност

Укупно без
ПДВ-а
Попуст
ПДВ 17%

Укупна вриједност
са ПДВ-ом са
попустом

Бројевима
Словима

Рок плаћања:____________________________________________________
Понуда важи ____ дана од дана достављања понуде.
Датум:___________________________________________
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1.
2.

3.
4.

Напомена:
Цијене морају бити изражене у КМ За сваку ставку у понуди мора се навести
цијена.
Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган
треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никаке додатне
трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се
извршити у складу са јединичним цијенама.
Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се
исправљати.
М.П.
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
__________________________
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АНЕКС 2
Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
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 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
Понуђач ____________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег
представљам, није:
a) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела
организираног криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са
важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован;
b) Под стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак предметом
поступка ликвидације;
c) Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског
осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је
регистрован;
d) Пропустио испунити обавезу у вези са плаћањем директних и индиректних
пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован.
У наведеном смислу сам упознат с обавезом кандидата / понуђача да у случају
додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тач. а) до д) на захтјев
уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган сходно члану 72. став (3) тачка
а).
Надаље изјављујем да сам свјестан да кривотворење службене исправе, односно
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или
пословању као да су истинити представља казнено дјело предвиђено казненим
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
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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.
Такође, изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени
поступак јавне набавке, сходно члану 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 надлежног органа.
Изјаву дао:
____________________
Мјесто и датум давања изјаве:
____________________
Потпис и печат надлежног органа:
____________________

М.П.
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АНЕКС 3
Изјава о испуњености услова из члана 47. ст.(1) тачка од а) до д) и (4)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14)
Ја, нижепотписани ________________________, са личном картом
број:_____________, издатом од _______________________ у својству представника
привредног друштва, или обрта или сродне дјелатности ____________________
(назначити 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 који проводи уговорни орган _____________________ (Навести тачан назив
уговорног органа) за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено
обавјештење) бр. __________ у „Службеном гласнику БиХ“ бр. _______, а у складу са
чланом 47. Ставовима (1) и (4) Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач _______________ у
наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказуме 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 који 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 понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно
лице понуђача.
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________
Потпис и печат понуђача/кандидата
__________________________
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М.П.

АНЕКС 4
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 понуђач у ______________ поступку јавне
набавке _____________________________________________________________________, а
којег проводи уговорни орган Општина Лакташи, за које је објављено обавјештење о јавној
набавци број: ________________________ у „Службеном гласнику БиХ“, број:
____________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под
пуном материјалном и казненом 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 службеном или одговорном лицу у
уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
обављања у оквиру службене овласти, 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 или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном лицу у
уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
да обави у оквиру своје службене овласти 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 поступка јавне
набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам казнене одговорности предвиђене за казнена дјела примања и
давања мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у
казненим законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао:
____________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
_____________________________
Потпис и печат надлежног органа:
______________________________
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АНЕКС 5

Н А Ц Р Т У Г О В О РА
Закључен дана _________.2022. године између:
1. ОПШТИНА ЛАКТАШИ, Карађорђева 56. Лакташи, ЈИБ 4401140250006, коју
заступа Начелник Општине Мирослав Бојић, (у даљем тексту: Наручилац), с једне
стране и
2. ''_________________'' д.о.о. _________________, Улица ____________________,
JИБ
______________________, коју заступа директор __________________ (у даљем
тексту:
Извршилац) с друге стране.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: ''Физичко обезбјеђење објекта Општине Лакташи''
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга физичког обезбјеђења објекта
Општине Лакташи које се налази у Улици Карађорђева 56, Лакташи, а закључује са
након проведеног поступка набавке путем јавног позива у складу са Анексом ΙΙ дио Б
(''Службени гласник БиХ'' број: 66/16), Одлуке Начелника о избору најповољнијег
понуђача, број: 08-________/22 од _______.2022. године, обавјештења о резултату
поступка јавне набавке број: 09-_________/22 од _______.2022. године.
Понуда Извршиоца број: ____________ од ______________. године, је саставни
дио овог уговора на основу које ће се вршити реализација уговорених обавеза.
Члан 2.
Укупна цијена за прихваћену понуду износи: __________________ КМ
(словима: ___________________________________________ конвертибилних марака).
У цијену је урачунат порез на додату вриједност.
Члан 3.
Наручилац се обавезује Извршиоцу, услуге плаћати мјесечно, за извршене
услуга по овом уговору, на основу испостављене фактуре.
Фактура се испоставља по цијенама прихваћеним из понуде број: ____________
од ______________. године, за протекли мјесец. Плаћање ће се извршити у законском
року. Плаћање се обавља на жиро-рачун Извршиоца број: ________________________
отворен код ________________________ банке.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да ће уговорену услугу обезбјеђења пружати по
правилима струке, у складу са одредбама овог уговора, те постојећим законским
прописима.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да ће ангажована служба обављати обезбјеђење у
униформи са истакнутим службеним легитимацијама.
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Члан 6.
Извршилац не одговара за штету насталу због више силе, која се није могла
предвидјети и правовремено отклонити или је штета настала као посљедица радњи
које нису покривене врстама услуга договорених овим уговором.
Члан 7.
Наручилац услуга се обавезује да ће Извршиоцу услуга дати све информације о
особи или особама с којима је дошао у конфликт, а које би могле предузети нежељене
радње према њему или штићеном простору.
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то до ____________ године, а
ступа на снагу __________ године. Уговор се може раскинути уз поштовање отказног
рока од мјесец дана, уколико:
 Извршилац не обавља услуге у складу са овим уговором,
 Наручилац не плаћа накнаду за извршене услуге
 Уговорне стране се о томе споразумију.
Члан 9.
У случају да Извршилац не извршава обавезе по овом уговору Наручилац
услуга има право да по свом избору привремено или трајно ограничи или укине
уговорене обавезе уз најаву учињену најмање 48 (четрдесетосам) сати прије
ограничења или укидања.
Најава привременог или трајног ограничења или укидања услуга се врши у
писаној форми која може бити достављена лично, поштом или путем телафакса или
на други погодан начин по избору Наручиоца услуга.
Члан 10.
У случају да Наручилац не плаћа своје приспјеле обавезе 30 дана или дуже
Извршилац услуга има право да по свом избору привремено или трајно ограничи или
укине услуге уз најаву учињену најмање 48 (четрдесетосам) сати прије ограничења
или укидања.
Најава привременог или трајног ограничења или укидања услуга се врши у
писаној форми која може бити достављена лично, поштом или путем телафакса или на
други погодан начин по избору Извршиоца услуга.
У случају раскида уговора по било ком основу Наручилац услуга је дужан да
измири све приспјеле обавезе по овом уговору.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истовјетних примјерака, од којих Наручиоцу
припадају 4 (четири) примјерка а Испоручиоцу 2 (два) примјерка.
Број:____________

Број: 08-404-95/22
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
НАЧЕЛНИК

_______________________
ДИРЕКТОР
____________________

Мирослав Бојић
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