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Број: 904/18 
Датум: 12.10.2018. године  
 
 
ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за јавну набавку „Набавка опреме за 

гријање'' за потребе Машинског факултета 
 
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 87. став 2), члана 88. и члана 
89. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 67. Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13, 
44/15, 90/16 и 31/18), члана 43. став 3) Статута Универзитета у Источном Сарајеву и 
члана 3. став 2) Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву 
број 01-УО-II-25-1-40/15 oд 01.03.2016. године и овом тендерском документацијом. 
 
1. ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ 

Уговорни орган: Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет 
Адреса: Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево 
ЈИБ: 4400592530123 
Телефон/факс: 057/340-847 
e-mail: studentskasluzba-maf@ues.rs.ba 
 
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица које је овлаштено 
да води комуникацију у име Уговорног органа са понуђачима: Милена Берибака, тел: 
057/340-512, e-mail aдреса: studentskasluzba-maf@ues.rs.ba 
Комуникација и сва друга размјена информација између уговорног органа и 
привредних субјеката обављаће се у писаном облику, путем поште, е-поште или 
комбинацијом тих средстава. 
Информације у вези са поступком јавне набавке могу се добити искључиво од 
овлашћених лица или службе уговорног органа задужене за контакт. У супротном, 
размјена информација није ваљана. 
Врста уговора о јавној набавци: набавка роба 
Набавка је предвиђена Планом јавних набавки Машинског факултета Источно Сарајево 
за 2018. годину.  
Евиденциони број набавке: 904/18 
Процјењена вриједност набавке (без ПДВ-а) је: 1.282,00 КМ 
На основу члана 52. став (4) Закона, не постоје привредни субјекти са којима уговорни 
орган не може закључивати уговоре. 
 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Предмет јавне набавке је: „Набавка опреме за гријање'' за потребе Машинског 
факултета 
Предметна набавка није подјељена на лотове. 
Шифра из ЈРЈН: 44621100-0 Радијатори 
Техничке спецификације предмета набавке описно су дате у Обрасцу за цијену понуде, 
који је саставни дио овог Позива за достављање понуда – Прилог I 
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3. МЈЕСТО ИСПОРУКА РОБА 

Испорука роба вршит ће се на адреси: 

-  Машински факултет Источно Сарајево,  

Вука Караџића бр. 30,  

71 123 Источно Сарајево 

 
 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА: 
Уговор се додјељује понуђачу на основу критеријума „најнижа цијена“, у складу са 
чланом 64. Закона. 
 

6.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 
Да би учествовали у процедури јавних набавки понуђачи требају да испуњавају 
сљедеће услове: 
6.1. Да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет набавке; 
Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају  
услове тражене тачком 6.1. Позива, и то:  
 
а. Извод из судског регистра или други еквивалентан документ издат од стране 

надлежног органа којим се доказује право на обављање предметне дјелатности, у 

смислу члана 46. Закона о јавним набавкама. Достављени доказ се признају, без обзира 

на којем нивоу власти у БиХ су издати. Доказ који се доставља мора бити овјерена 

копија код надлежног органа (орган управе или нотар). Датум овјерене копије не смије 

бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана предавања понуде; 

б. Писмену изјаву у вези члана 52. став (2) Закона о јавним  набавкама (Прилог II)  

7. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана рачунајући од дана истека рока за 
достављање понуда. 
 
8.  САДРЖАЈ И ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 
Понуда треба да садржи сљедеће: 

- Попис докумената који чине садржај понуде 
- Попуњен образац за понуду (Прилог I), 
- Доказ о регистрацији 
- Попуњену, потписану и код надлежног органа овјерену Писмену изјаву у вези 

члана 52. став (2) Закона о јавним  набавкама (Прилог II) 
Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала потпуном. 
Понуде које не буду садржавале све тражене елементе биће одбачене. 
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 
тинтом.  Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или 
уметање листова. Понуда мора бити чврсто увезана и све стране понуде нумерисане.  
Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно 
нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не морају додатно нумерисати. 
 Понуда се доставља у оригиналу и у затвореној коверти са печатом понуђача на 
адресу уговорног органа:  
Универзитет у Источном Сарајеву 
Машински факултет 
Вука Караџића 30 
71123 Источно Сарајево 
Оригинал понуда за ''Набавку опреме за гријање'' за потребе Машинског 
факултета  





Прилог I 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ-УСЛУГЕ 

 
Назив понуђача: ______________________________________________________________ 
Понуда бр.___________________________ 
Датум: ______________________________  
 

РБ ОПИС УСЛУГЕ 

КОЛИЧИНА 

 
ЈЕДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

 
УКУПНА 

ЦИЈЕНА БЕЗ 
ПДВ-А 

1 2 3 4 5 

1. Електрични самостојећи конвектор снаге 

2kW 

2   

2 
Електрични самостојећи конвектор снаге 

2,5kW 
2   

3 
Продужни кабл без прекидача са 

3 утичнице, дужине 3 метра 
5   

Укупна цијена без ПДВ-а  
Понуђени попуст у процентима  

Укупна цијена без ПДВ-а са урачунатим попустом  
Износ ПДВ-а  

Укупна цијена  са ПДВ-ом  
 

 

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 са ПДВ-ом и садржи све накнаде који уговорни 

орган треба платити добављачу.  

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. 

5. Понуђене цијене обухватају извршење услуга према захтјевима из тачке 2. овог 

Позива.  

 

 

                                                                                            

М.П.  _______________________________________ 

                                                                        Потпис овлашћене особе понуђача 
 
 
 

 
 



Прилог II 
 

ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Ја, доле потписани/a ____________________________________(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 „Набавка опреме за гријање'' за потребе Машинског 
факултета, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном 
материјалном и кривичном одговорности 

 
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 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 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 свог службеног овлашћења, 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 кривична дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 
 Изјаву дао:                                                                                   
_______________________                          
Мјесто и датум давања изјаве: 
___________________________ 
Потпис и печат надлежног органа:                   М.П.                                 
_____________________________    
 
 


