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ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: МХ"ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" а.д. Добој
Адреса: Николе Пашића 77, 74000 Добој
Идентификациони број: 4400014500009
Број банковног рачуна: 562005-00000150-91 Развојна банка Добој
Телефон: 053/209-700
Факс: 053/241-344
Е-mail: info@elektrodoboj.net; Wеб страница: www.elektrodoboj.net
су званична средства комуникације у предметном поступку јавне набавке.

2. Подаци о особама задуженим за контакт

а) Лазић Синиша, дипл.екон. b) др Саша Ђекић, дипл. инж. ел.
Телефон: 053/209-736 Телефон: 053/209-726

3. Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса
На основу члана 52. Став (4) Закона о јавним набавкама, уговорни орган не може
закључивати уговоре са привредним субјектом „Друштво за управљање Пензијским
резервним фондом Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

4. Редни број набавке
Инт. број набавке: 4305/18
Референтни број: Привремени план набавки за 2018. годину у дијелу Приоритет 1,
Услуге под тачком 29 - Израда идејног пројекта за МХЕ Цијевна 3.

5. Подаци о поступку јавне набавке
5.1. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објаве обавјештења о

набавци
5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ): до 80.000,00 КМ
5.3. Врста уговора о јавној набавци: Услуге
5.4. Не предвиђа се закључивање оквирног споразума.
5.5. Није дозвољено достављање алтернативних понуда.
5.6. Рок извршења комплетне услуге и доставе предметне документације је до 75 дана

од дана закључења уговора.
5.7.Критеријум за избор најуспјешнијег кандидата/понуђача је најнижа цијена

технички прихватљиве понуде.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

6. Опис предмета набавке
Предмет овог поступка је набавка услуге израде идејног пројекта за МХЕ Цијевна 3.
Ознака и назив из ЈРЈН: 71242000-6

Предметна набавка обухвата комплетно извршење услуга израде докумената на
основу описа радног задатка који су детаљно наведени у прилогу Анекс 7 који је
саставни дио овог документа.
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Kомплетна документација везана за извршену услугу се доставља на адресу Николе
Пашића 77, 74000 Добој.
Плаћање извршене услуге ће се вршити у року до 8 дана од дана испоруке
комплетног документа за сваку ставку појединачно.
Понуђачима је дозвољено подуговарање у складу са чланом 73. ЗЈН БиХ, уз
напомену да пуну одговорност за реализацију предметног уговора сноси
кандидат/понуђач којем буде додијељен уговор.

У предметном поступку уговорни орган је обавезан примјењивати важећу Одлуку о
преференцијалном третману домаћег донесену од стране Вијећа министара БиХ.
За остваривање права на кориштење преференцијалног третмана домаћег потребно је
у понуди доставити Потврду/Увјерење надлежне Привредне коморе или Спољно-
трговинске коморе. Наведени документ мора бити оригиналан или овјерена копија у
супротном се неће уважавати.

7. Подјела на лотове
Набавка није подјељена на лотове.
Кандидати могу дати само једну понуду у складу са захтјевима из овог позива за
учешће у предметном поступку и тендерске документације. Кандидату који преда
или учествује са више захтјева или понуда, самостално или у оквиру групе
кандидата/понуђача, биће одбачени сви његови захтјеви и понуде у предметном
поступку.

УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ

8. Услови за квалификацију
Кандидат је дужан да достави захтјев за учешће који треба да испуњава слиједеће
услове:
а) 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 или земљи у којој је регистрован;

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

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

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

У сврху доказивања услова из тачки а) до д) члана 45. ЗЈН БиХ понуђач је дужан
доставити Изјаву попуњену и овјерену код надлежног органа која је саставни дио
тендерске документације.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити своју
овјерену изјаву.
Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у овој Изјави и то:
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а) извод из казнене евиденције надлежног суда да 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
или земљи у којој је регистрован;

б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да  није под стечајем
или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о
потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку
је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је регистрован;

ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није
регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу
које се може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско
осигурање и здравствено осигурање.

д) потврде надлежне/их 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-инвалидско осигурање,
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује свој
репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза
или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно
прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје обавезе
и  тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.

Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у
моменту предаје захтјева за учешће у предметном поступку испуњавао услове који су
наведени у позиву за учешће у предметном поступку јавне набавке. У противном ће се
сматрати да је дао лажну изјаву.
Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року од 3 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. 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.

Уколико захтјев за учешће и понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора
испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана
групе.
У случају наступања групе понуђача потребно је уз захтјев за учешће доставити
потписан и овјерен правни акт у форми уговора или споразума о формирању групе
којим се чланови групе обавезују на заједничко извршење предметне набавке ако
добију предметни уговор.
Тим правним актом мора се прецизно утврдити одговорност сваког појединог понуђача
за извршење уговора, као и да чланови групе одговарају солидарно према наручиоцу.
Такође, треба јасно навести ко је главни понуђач (носиоц групе) како би се јасно
дефинисало ко је овлаштен да у име групе комуницира са Уговорним органом.
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
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значајни и/или недостатци 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.

9. Остали услови за квалификацију

Техничка и професионална способност кандидата (50. ЗЈН БиХ)

У погледу техничке и професионалне способности у складу са члановима 48. и 50.
Закона о јавним набавкама БиХ понуда ће бити одбачена ако добављач не посједује
професионалне квалификације, које се доказују испуњавањем следећих минималних
услова:

1. успјешно искуство у реализацији минимално три уговора за пружене услуге
израде техничке документације хидроелектрана са преградама (бранама) за
комплетно преграђивање водотокова сличних карактеристика ријеци Босни на
предметном подручју, односно ХЕ на већим водотоковима као и искуства са
потпуним преграђивањем већих водотокова бетонским бранама са ниским прагом.
Наведено се односи на период не дужи од три године од истека рока за доставу
захтјева за учешће или од датума регистрације/почетка пословања, ако је кандитат
регистрован/почео са радом прије мање од три године.

2. Кандидат или група за учешће у предметном поступку морају бити регистровани
за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске, и то за израду:
1) архитектонске фазе,
2) конструктивне фазе,
3) хидротехничке фазе,
4) фазе нискоградње,
5) дијела електро фазе – инсталације јаке струје и електроенергетских постројења,
6) дијела електро фазе – инсталације слабе струје, телекомуникација и

аутоматике,
7) дијела машинске фазе – област термотехнике, инсталације гријања, гаса,

вентилације и климатизације,
8) дијела машинске фазе – машинска постројења и металне конструкције у

грађевинарству,
9) технолошке фазе, технолошке подлоге и технолошки процеси,
10) фазе уређења зелених површина.

Наведено се доказује достављањем следећих докумената:

1. Списак извршених уговора са минимално три уговора за пружене услуге израде
техничке документације хидроелектрана са преградама (бранама) за комплетно
преграђивање водотокова сличних карактеристика ријеци Босни на предметном
подручју, односно ХЕ на већим водотоковима као и искуства са потпуним
преграђивањем већих водотокова бетонским бранама са ниским прагом у периоду
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не дужем од три године од истека рока за доставу захтјева за учешће, или од
датума регистрације/почетка пословања, ако је кандитат регистрован/почео са
радом прије мање од три године.
Списак извршених уговора, сачињен, потписан и овјерен од стране понуђача
треба да садржи минимално податке о уговорним странама, предмету, броју,
датуму и вриједности уговора.

2. уз списак извршених уговора понуђач је дужан да достави и минимално три
Потврде о уредно извршеним уговорима које су издали наручиоци тих услуга, а
које се односе на уговоре који су наведени на списку извршених уговора из
претходне тачке.
Потврда мора да садржи:
- назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,
- предмет уговора,
- вриједност уговора,
- вријеме и мјесто извршења уговора,
- наводе о уредно извршеним уговорима.

3. Наведено се доказује достављањем копија Лиценци за израду техничке
документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, и то за израду:
1) архитектонске фазе, 2) конструктивне фазе, 3) хидротехничке фазе, 4) фазе
нискоградње, 5) дијела електро фазе – инсталације јаке струје и
електроенергетских постројења, 6) дијела електро фазе – инсталације слабе струје,
телекомуникација и аутоматике, 7) дијела машинске фазе – област термотехнике,
инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, 8) дијела машинске фазе
– машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству, 9) технолошке
фазе, технолошке подлоге и технолошки процеси, 10) фазе уређења зелених
површина (фотокопија/е лиценци не морају бити овјерене).

Поред наведеног, у складу са чланом 52. ЗЈН БиХ кандидат је дужан да испуњава
услове везано за сукоб интереса, те је ту сврху уз захтјев за учешће је дужан доставити
писмену Изјаву о испуњености услова из члана 52. ЗЈН БиХ према обрасцу у прилогу
(у случају групе кандидата обавезно је доставља сваки члан групе).

Кандидат који нема захтијевана Рјешења/Лиценце издате од наведеног надлежног
министарства Републике Српске је обавезан приложити еквивалентни документ
(Рјешење, Лиценцу или друго) који издаје надлежни орган у ФБиХ или земље
поријекла из које тај понуђач долази, а уз тај документ приложити своју Изјаву да ће
уколико му буде додијељен предметни уговор у року до 3 дана по пријему Одлуке
уговорног органа доставити наведени документ министарства РС на протокол
уговорног органа. Без наведеног документа се не може закључити предметни уговор, а
ако најуспјешнији понуђач не достави предметни документ у траженом року, уговорни
орган задржава право да додјелу уговора понуди следећем понуђачу чија је понуда по
редослиједу одмах након понуде најуспјешнијег понуђача у складу са ЗЈН БиХ.

Сви кандидати су дужни доставити потребне изјаве попуњене у складу са условима
дефинисаним у позиву и тендерској документацији.
Уколико понуду доставља група, сви чланови групе појединачно достављају
документацију из члана 45. ЗЈН БиХ (лична ситуација) и Изјаву из члана 52. ЗЈН БиХ,
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док се докази о испуњености осталих квалификационих услова надопуњуавају тј.
испуњавају заједно у оквиру групе.

ПОДАЦИ О ЗАХТЈЕВУ ЗА УЧЕШЋЕ

10. Садржај захтјева за учешће и начин припреме захтјева за учешће и понуде
Захтјев за учешће са квалификационом документацијом и иницијалном понудом се
припрема на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или
ћирилићном писму. При припреми захтјева за учешће кандидат се мора придржавати
захтјева и услова из тендерске документације. Кандидат не смије мијењати или
надопуњавати текст позива за учешће у предметном поступку и тендерске
документације.
Захтјев за учешће мора садржавати изјаву и документе из тачака 8 и 9. ове тендерске
документације, а уз захтјев за учешће због хитности поступка кандидат доставља и
своју иницијалну понуду као основу за преговоре.
У предметном поступку није дозвољено достављање алтернативних понуда.

Захтјев за учешће мора да садржи минимално следеће документе:
- Захтјев за учешће у предметном поступку са пописом свих докумената који се

достављају;
- Изјаву о испуњености услова из члана 45. ЗЈН БиХ према обрасцу у прилогу (односи

се на личну способност и у случају групе кандидата обавезно је доставља сваки члан
групе);

- копије потребне квалификационе документације за кандидата или групу (у случају
групе кандидата испуњеност услова се доказује заједнички за групу);

- Изјаву о испуњености услова из члана 52. ЗЈН БиХ према обрасцу у прилогу (у
случају групе кандидата обавезно је доставља сваки члан групе);

Понуда мора да садржи минимално следеће документе:
- Попуњен образац за понуду – анекс 2;
- Попуњен образац за цијену понуде – анекс 3;
- Попуњен образац за повјерљиве информације – анекс 4;

11. Начин достављања захтјева за учешће и иницијалне понуде
Захтјев за учешће и иницијална понуда, без обзира на начин достављања, морају
бити запримљени код уговорног органа, на адреси наведеној у тачки 1, до датума и
времена наведеног у овом позиву и тендерској документацији. Уколико захтјев за
учешће са понудом буде запримљен након тог времена сматраће се неблаговременим
и као такав, бити ће враћен кандидату неотворен.

Захтјев за учешће се предаје на протокол уговорног органа или путем поште, на
адресу уговорног органа, у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте,
мора бити наведено:

МХ"ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" а.д. Добој
Ул. Николе Пашића 77, 74000 Добој
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„ЗАХТЈЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА
МХЕ Цијевна 3 – НЕ ОТВАРАЈ“

На задњој страни коверте кандидат је дужан да наведе слиједеће:
Назив и адреса кандидата/групе кандидата

Захтјев за учешће као и понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно
вађење или уметање листова. Ако је захтјев за учешће израђен у два или више
дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или
уметање листова.

Странице захтјева за учешће као и понуде се означавају бројем на начин да је
видљив редни број странице. Када је захтјев за учешће израђен од више дијелова,
странице се означавају на начин да сваки слиједећи дио започиње редним бројем
којим се наставља редни број странице којим завршава претходни дио.

Захтјев за учешће неће бити одбачен уколико су листови захтјева за учешће
нумерисани на начин да је обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати
мањим одступањем које не мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова
и других захтјева утврђених у обавјештењу о набавци и тендерској документацији.

Захтјев за учешће и понуда се достављају у оригиналу (уговорни орган не захтијева
додатне копије).

12. Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева за учешће
Захтјев за учешће са иницијално понудом се доставља на начин дефинисан у тачки
11. ове тендерске документације и то:

Уговорни орган: МХ"ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" а.д. Добој
Улица и број: Николе Пашића 77, 74000 Добој
Соба број 43. - канцеларија протокола предузећа
Датум: 30.03.2018. године
Вријеме до када се примају понуде: до 11,00 часова

Захтјев за учешће и иницијална понуда запримљени након истека рока за пријем
захтјева за учешће се враћа кандидату неотворени. Кандидати који захтјеве за
учешће и иницијалне понуде достављају поштом преузимају ризик уколико захтјеви
за учешће не стигну до крајњег рока утврђеног овим позивом и тендерском
документацијом.

13. Мјесто, датум и вријеме отварања захтјева за учешће
Уговорни орган ће у складу са ЗЈН БиХ извршити отварање достављених захтјева за
учешће, провјеру квалификација кандидата и квалификованим кандидатима упутити
позив на преговоре.
По окончаним преговорима, кандидати се позивају да доставе своје коначне понуде,
а о роковима ће обавијештени по окончању фазе преговора.
Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се кандидатима у
складу са ЗЈН.
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Уколико јавном отварању понуда присуствује представник кандидата потребно је да
то лице достави Овлаштење за присуствовање јавном отварању понуда у
предметном поступку као доказ да је овлаштени представник.
Ако је присутно лице директор или власник субјекта који подноси захтјев за учешће
понуду ово овлаштење није потребно (идентификује се личном картом).

ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Због процијењене вриједности набавке и хитности поступка уговорни орган у складу са
ЗЈН БиХ не захтијева доставу гаранције за озбиљност понуде.

У предметном поступку уговорни орган захтјева доставу гаранције за уредно извршење
уговора.
Гаранција за уредно извршење уговора доставља се у облику оригиналног документа
банковне гаранције насловљене на овај уговорни орган и за предметни уговор у износу
од 10% од укупне вриједности уговора са ПДВ.

Форма гаранције дефинисана је Правилником о форми гаранције за озбиљност понуде
и извршење уговора.
Документ банковне гаранције мора бити оригинал, а исти се не смије бушити, писати
по њему, нити га оштећивати на било који начин.
Гаранцијом за уредно извршење уговора мора бити обухваћен период од дана
закључења уговора и додатних 30 дана након комплетне реализације уговора.

Уговор се закључује са одложеним условом, а услов за ступање уговора на снагу је
достављање гаранције за уредно извршење уговора.
Гаранција за уредно извршење уговора се предаје у року до 7 дана од дана
закључивања уговора. У случају да изабрани понуђач не достави гаранцију за уредно
извршење уговора, сматраће се да уговор није ни закључен. У том случају уговорни
орган ће понудити закључивање уговора другорангираном понуђачу.

Добављачу којем буде додијељен предметни уговор дозвољено је да, у циљу испуњења
услова за доставу гаранције за уредно извршење уговора, умјесто наведене банковне
гаранције изврши готовинску уплату износа гаранције на банковни рачун уговорног
органа који је наведен у тачки 1 ове документације.
Код сврхе уплате обавезно навести да се ради о уплати износа гаранције по предметном
уговору. Уплаћени износ ће се задржати на рачуну уговорног органа у складу са истим
роковима дефинисаним за банковну гаранцију, а поступање са гаранцијом ће се вршити
у складу са ЗЈН БиХ и подзаконским актима.

Покриће из ове гаранције не ослобађа извршиоца уговора одговорности све до
намирења стварне штете уколико иста настане услијед једностраног дјеловања
добављача.

14.Рок за доношење одлуке о резултату предкваликације
Уговорни орган ће донијети одлуку о резултату претквалификације након окончања
фазе претквалификације.
По утврђивању листе квалификованих кандидата, они ће бити позвани на преговоре.
Полазну основу за преговоре чини иницијална понуда која се подноси истовремено уз
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захтјев за учешће у предметном поступку у складу са овом тендерском
документацијом.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

15. Трошак захтјева за учешће
Трошак припреме захтјева за учешће и понуда у потпуности сноси кандидат.

16. Исправка и/или измјена тендерске документације
Уговорни орган може прије истека рока за подношење захтјева за учешће, из
оправданих разлога, измјенити тендерску документацију.
У случају да је измјена/допуна тендерске документације такве природе да ће за
припрему захтјева за учешће бити потребно додатно вријеме, уговорни орган ће
продужити рок за пријем захтјева за учешће, примјерен насталим измјенама.

17. Повјерљивост документације привредних субјеката

С обзиром да се овим позивом за учешће захтијевају само докази о испуњавању
квалификационих услова (у смислу одредби чл. 45.-51. Закона о јавним набавкама),
односно само докази о испуњавању услова из члана 45. Закона о јавним набавкама, у
захтјеву за учешће нити један податак се не може сматрати повјерљивим,

У складу са чланом 11. став (1) Закона о јавним набавкама, подаци који се ни у којем
случају не могу сматрати повјерљивим су:

a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
b) предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад од које зависи

поређење са техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са
захтјевима из техничке спецификације;

c) докази о личној ситуацији понуђача.

18. Измјена, допуна и повлачење захтјева за учешће
До истека рока за пријем захтјева за учешће, кандидат може свој захтјев за учешће
измјенити или допунити и то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке
садржане у тачки 11. тендерске документације, и то:

МХ"ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" а.д. Добој
Ул. Николе Пашића 77, 74000 Добој
„ЗАХТЈЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА МХЕ
Цијевна 3“
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ - „НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни коверте кандидат је дужан да наведе слиједеће:
Назив и адреса кандидата /групе кандидата.

Кандидат може до истека рока за пријем захтјева за учешће одустати од свог захтјева за
учешће, на начин да достави писану изјаву да одустаје од захтјева за учешће, уз
обавезно навођење предмета набавке и броја набавке, и то најкасније до истека рока за
пријем захтјева за учешће.
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Захтјев за учешће се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за
пријем захтјева за учешће.

19. Поука о правном лијеку
Уколико кандидати сматрају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке
извршио повреду одредби ЗЈН БиХ, имају право уложити жалбу на начин и у року који
је дефинисан у члановима 99. - 101. ЗЈН БиХ.

ПРИЛОЗИ

II Образац за понуду
III Образац за цијену понуде
IV Образац повјерљивих информација
V Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним

набавкама
VI Изјава понуђача из члана 52. Закона
VII Детаљан опис радног задатка
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АНЕКС 2
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА МХЕ Цијевна 3

Инт. број набавке: 4305/18

МХ"ЕРС" МП а.д. Требиње,
ЗП "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" а.д. Добој
Ул. Николе Пашића 77, 74000 Добој

ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача)
Адреса понуђача

*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 преставник групе понуђача уписује и се податак да је то представник
групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка
јавне набаве.

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду)

Име и презиме

Адреса

Телефон

Факс

Е-mail

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава
представник групе понуђача у име цијеле групе.

У поступку јавне набавке услуге израде идејног пројекта за МХЕ Цијевна 3
преговарачким поступком без објаве обавјештења о набавци, уз захтјев за учешће у
поступку достављамо и ову понуду и изјављујемо следеће:

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације за набавку услуге
израде идејног пројекта за МХЕ Цијевна 3, овом изјавом прихватамо њене
одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из позива за учешће и тендерске
докуметације за пружање предметних услуга у складу са условима из позива,
критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.
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3. Цијена наше понуде  без ПДВ-а износи  ______________________________________
Попуст  који дајемо на цијену понуде без ПДВ-а је  _____________________________
Цијена наше понуде без ПДВ-а, са укљученим попустом је  ______________________
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом):  ______________________________
Укупна цијена понуде са попустом и ПДВ-ом је:________________________________
[ Словима написати коначну цијену понуде: _________________________________ ]

Све цијене су наведене у валути _____________ (написати КМ или ЕВРО)

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са
захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве
и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.

4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50%
радне снаге за извршење овог уговора су резиденти БиХ, а тражени доказ да наша
понуда испуњава услове за преференцијални третман фактор домаћег је у саставу
понуде.

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег,
навести да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману
домаћег.

5. Ова понуда важи ____ (минимално 90) дана од дана крајњег рока за предају понуда.

6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо
се:

a) Доставити потребне доказе о квалификованости за извршење предметног
уговора у оригиналу или овјереним копијама, како је тражено тендерском
документацијом у складу са ЗЈН БиХ, што потврђујемо изјавама у овој
понуди;

b) Доставити гаранцију за добро извршење уговора, у складу са захтјевима из
тендерске документације.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:[................................... ]

Потпис овлаштеног лица: [.........................................]

Мјесто и датум: [........................................]

Печат предузећа:

Уз понуду је достављена слиједећа документација:

[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих]
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АНЕКС 3

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ

Назив добављача _____________________

Понуда бр. __________________________

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА МХЕ Цијевна 3

1 2 5 6 7

Ре
дн

и 
бр

ој

Опис Јед.
мјере Количина

Јединична цијена
без ПДВ-а

(укључује све
трошкове)

Укупна
цијена по
ставки без

ПДВ-а
(5 х 6)

1

Студија економске оправданости
изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци
Босни, прва каскада
у складу са захтјевима уговорног органа
из позива за учешће и тендерске
документације

комад 1

2

Студија економске оправданости
изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци
Босни, друга каскада
у складу са захтјевима уговорног органа
из позива за учешће и тендерске
документације

комад 1

3

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на
ријеци Босни, прва каскада
у складу са захтјевима уговорног органа
из позива за учешће и тендерске
документације

комад 1

Укупна цијена без ПДВ-а:

Попуст:

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:

1. Цијена је наведена у валути __________ (навести КМ или ЕВРО).

2. Комплетну услугу ћемо извршити у року до ___ дана од дана закључења уговора.

3. Плаћање извршити у року до ____ дана од дана доставе комплетног документа за сваку
ставку појединачно.

Потпис и печат добављача

_______________________
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НАПОМЕНЕ:

1. Цијене морају бити изражене у КМ или валути Евро. За сваку ставку у понуди мора
се навести цијена.

2. Цијена понуде садржи све накнаде које уговорени 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.



АНЕКС 4

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информација која је
повјерљива

Бројеви
страница с

тим
информација
ма у понуди

Разлози за
повјерљивост тих

информација

Временски
период у којем ће
те информације
бити повјерљиве

Потпис и печат добављача

_______________________
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АНЕКС 5

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 сједиште се налази у _________________________
(Град/општина), на адреси _____________________ (Улица и број), као
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке инт. број 4305/18 за набавку услуге израде
идејног пројекта за МХЕ Цијевна 3 преговарачким поступком без објаве обавјештења
о набавци, 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:

a) 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;

b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет
ликвидационог поступка;

c) Пропустио испунити обавезу у вези с плаћањем пензијског и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или
земљи регистрације;

d) 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 уговореног
органа и у року којег одреди уговорени 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 предстаља кривично дјело предвиђено кривичним
законима у БиХ, та да давање нетачних података у документима којима се доказује
лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама предстаља 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.

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 надлежних органа.
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Изјаву дао:
________________________

Мјесто и датум издавања изјаве:
________________________

Потпис и печат надлежног органа:
________________________ М.П.
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АНЕКС 6

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 инт. број 4305/18 за набавку услуге израде
идејног пројекта за МХЕ Цијевна 3 преговарачким поступком без објаве обавјештења
о набавци, 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 уговореном 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 таковом подмићивању службеног
или одговорног лица.

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или
одговорном лицу у уговореном 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 ток
предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предиђене за кривично дјело
давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности
утврђене у кривичним закоима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао: ______________________________________

Мјесто и датум давања изјаве: ______________________

Потпис и печат: __________________________________                   М.П.
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Анекс 7

ОПИС РАДНОГ ЗАДАТКА

Предметна набавка у оквиру неопходних услуга обухвата израду следећих докумената:

1. Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва
каскада

2. Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, друга
каскада

3. Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада

Сваки од наведених докумената се доставља уговорном органу у четири штампана примјерка,
овјерена и запечаћена у складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гл. РС 40/13,
2/15, 106/15 и 3/16) и Правилником о садржају и контроли техничке документације (Сл. гл. РС
101/13) и двије електронске копије у PDF формату, припремљене за штампање, на CD медију .

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора обрадити и
садржавати следеће тематске цјелине:

 Задаци и циљ израде студије,
 Опис објекта,
 Анализа и оцјена развојних могућности Инвеститора,
 Анализа продајног тржишта,
 Приказ техничког рјешења пројекта,

Разраду идејног рјешења пројекта у више варијанти,
Упоредни приказ техно-економских показатеља предложених варијанти

 Анализа набавног тржишта,
 Просторни и локацијски аспекти,
 Анализа заштите животне средине,
 Анализа организационих и кадровских аспеката,
 Анализа изводљивости и динамика реализације пројекта,
 Економско - финансијска анализа,
 Финансијско (комерцијална) оцјена исплативости пројекта
 Друштвена оцјена реализације пројекта,
 Оцјена у условима неизвјесности,
 Закључак о оправданости реализације пројекта

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора у потпуности
бити усклађена са законском и подзаконском регулативом Републике Српске / Босне и
Херцеговине.

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора бити у
потпуности усклађена са захтјевима Закона о концесијама (Сл. гл. 59/13) и Закона о измјенама
и допунама закона о концесијама (Сл.гл. РС бр. 16/18).
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Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора бити у
потпуности усклађена са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гл. РС 40/13, 2/15, 106/15
и 3/16).

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора у потпуности
обезбједити потребне податке и информације за поступање у складу са Чланом 25. до 29.
Закона о концесијама.

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора обезбједити
потребне податке и информације за поступање у складу са Правилником о подстицању
производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији. Студија
економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора у потпуности
обезбједити потребне податке и информације у поступку остваривања прелиминарног права
на потстицај.

Током израде студија обрада података треба бити извршена на уобичајеном нивоу за овај
степен развоја пројекта. Потребно је анализирати доступне подлоге (хидролошке, геолошке,
геодетске, геофизичке, еколошке) и понудити изводљиво и оптимално техно - економско
решење са најмањим еколошким и социјално-друштвеним утицајима на околину.

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора у потпуности
обезбједити потребне податке и информације како би могла да послужи за прибављање
потребних почетних сагласности, издавања локацијских услова, водних услова и смјерница, и
представља полазну основу за израду даљег нивоа пројектне документације, кроз израду
самог Идејног пројекта МХЕ „ЦИЈЕВНА 3“ на ријеци Босни , Град Добој.

Студија економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, мора да омогући
одлуке инвеститора и избора предложеног техничко - технолошког решења и потврде техно -
економске оправданости грађења мале хидроелектране.

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, мора у потпуности бити
усклађен са законском и подзаконском регулативом Републике Српске / Босне и Херцеговине.

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, у потпуности бити усклађен са
Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гл. РС 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16) и Правилником о
садржају и контроли техничке документације (Сл. гл. РС 101/13).

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, мора разрадити усвојено
техничко рјешење  из Студије економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на ријеци
Босни, прва каскада.

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, мора садржати скуп међусобно
усаглашених нацрта и документа којима се даје основна обликовно-функционална и техничка
рјешења објекта.
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Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, за сложене објекте попут
предметног,  мора да садржавати и друге нацрте и документа а која се односе на описе
техничко – технолошког процеса и примјењених технологија у истом као и омогућити
материјализацију и технологију извођења радова те садржавати спецификацију радова на
изградњи МХЕ Цијевна 3.

Основа израде Идејног пројекта мале хидроелектране је оптимално искоришћење
хидропотенцијала ријеке Босна, у дијелу додјељеног концесионог потеза, подјељеног на
двије каскаде, до кога се долази усљед одустајања од техничког рјешења изградње великих
преграда и високих бочних насипа на предметном подручју од стране пројектанта током
израде претходног пројектног рјешења а након дешавања високих водостаја ријеке током
поплава маја 2014. Као и у складу са директивама и трендовима EU за одустајањем од виских
брана и бочних насипа, с м а њ у ј у ћ и  н а  т а ј  н а ч и н  у к у п а н  у т и ц а ј а  п р е д м е т н о г
о б ј е к т а  н а  о к о л и н у  и  у к у п н о  п р и р о д н е  и  д р у ш т в е н е  р е с у р с  т е  б о љ е
у к л а п а њ е  и с т о г  у  л о к а л н и  а м б и ј е н т  а сагледавајући све релевантне топографске,
морфолошке, геолошке, хидролошке и друге услове, као и оне који су проистекли из потребе
уклапања објекта у садашње и будуће решење коришћења објекта од стране Инвеститора,
имајући у виду постојеће параметре тока ријеке Босне и предметног подручја, поплаву која је
у мају 2014. године задесила Добој, приступ уређивању корита ријеке Босне Главног пројекта
заштита од поплава Завода за водопривреду Бијељина, те да су у периоду после 2014. године
усвојени нови критеријуми код израде хидрологије ријеке Босне.

При овоме се изузетно мора водити рачуна о уређењу корита ријеке Босне и уклапању
предметног техничког рјешења у концепт заштите ријеке Босне од изљевања и поплава,
доприносу заштити од поплава, а у складу са приступом уређивања  корита ријеке Босне
према Главном пројекту заштита од поплава Завода за водопривреду Бијељина, те чињеницом
да су у периоду после 2014. године усвојени нови критеријуми код израде хидрологије ријеке
Босне.

Идејни пројекат треба да понуди рјешења за изградњу хидроелектране, коју чине:

- преграда (ниски праг са металним уставама или брана у водотоку ријеке Босне), потпуно
преграђивање корита ријеке Босне преградом оптималних димензија са изградњом
оптимално уклопљених бочних насипа,
- захват воде,
- довод воде до водне коморе,
- машинска зграда,
- одвод воде (излазна вада)
- рибља стаза.

а све у складу са усвојеним техничким рјешењем предложеним у студији.

У склопу Идејног пројекта, потребно је анализирати:

 ранија рјешења хидроенергетског коришћења тока,
 расположиви хидроенергетски капацитет и његову расподјелу дуж тока:
 расположиви енергетски капацитет,
 расподјела енергетског капацитета дуж разматраног потеза тока,
 анализа могућег економичног формирања преграде, захвата воде, те дефинисање

кључних
 параметара (запремина, тип преграде,...),
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 дефинисање варијантних шема и избор варијанте хидроенергетског коришћења
потенцијала тока:

 дефинисање кључних параметара постројења и објеката у њима,
 оптимизација варијантних решења (бира се инсталисаност ХЕ и одређује

енергетска производња, електромашинска опрема и др.).

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, израђује се у циљу сагледавања
просторних и ресурсних могућности и ограничења изградње објекта и служи за потребе избора
најквалитетнијег пројектног рјешења, процјене трошкова изградње, израде главног пројакта за
сложене објекте попут предметног,  издавања локацијских услова уколико се исти захтјева као
прилог, издавања грађевинске дозволе за извођење припремних радова и других радова
обухваћених идејним пројектом као и израде процјене утицаја на животну средину, процјена
друштвене оправданости изградње објеката, итд.

Идејним пројектом треба да буде обухваћена и фаза оптимизације, која се наставља на
усвојено техничко рјешење  из Студије економске оправданости изградње МХЕ Цијевна 3, на
ријеци Босни, прва каскада, а која претходи разради коначног оптималног рјешења.   Разрада
оптималног рјешења подразумјева синхронизовано  пројектовање хидрограђевинског дијела,
машинске и електроопреме уз потпуно усаглашавање свих дијелова пројекта.

Графичка обрада хидрограђевинског дијела обухвата израду потребних основа и пресјека за
све објекте у циљу сагледавања техничког рјешења и одређивања количине радова.

Идејни пројекат је потребно разрадити до нивоа који омогућава дефинисање техничког
рјешења у толикој мјери да се могу сагледати сви елементи коштања пројекта а што ће помоћи
инвеститору приликом одлучивања о и приликом изградње објекта. У основама и пресјецима
се уцртава сва предвиђена машинска и електроопрема.

Кроз разраду идејног пројекта посебну пажњу треба обратити на обраду постојећих података и
прорачун ерозионих процеса и наноса, суспендованог и вученог, и укупне количине наноса на
хидроенергетским профилима на предметном подручју те рад електране у тим условима.

Идејни пројекат као такав представља основу и подлогу за израду главног пројекта изгрдње
прве каскаде хидроелектране „Цијевна 3“.
Садржај идејног пројекта мора у потпуности да одговара прописаном садржају Чланом 99.
Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гл. РС 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16) и да у потпуности
испуни захтјеве намјене израде идејног пројекта у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу (Сл. гл. РС 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16).

Садржај идејног пројекта мора у потпуности да одговара прописаном садржају Чланом 25. до
35. Правилника о садржају и контроли техничке документације (Сл. гл. РС 101/13).

Пројекат електроинсталација, СН и НН развод, прикључак и утицај рада електране на
електродистрибутивну мрежу, израдиће МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д.
Добој.



25

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, треба да омогући издавање
грађевинске дозволе за извођење припремних радова и других радова обухваћених идејним
пројектом и као такав мора да садржи и Елаборат припремних радова, у складу са Чланом 33. и
34. и 35. Правилника о садржају и контроли техничке документације (Сл. гл. РС 101/13).

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, подлијеже ревизији у складу са
Законом. Ревизију техничке документације обезбједиће инвеститор. Исправност техничке
документације потврђује се овјером од стране ревидента.

Идејни пројекат МХЕ Цијевна 3, на ријеци Босни, прва каскада, треба да омогући израду
тендерског документа за извођење радова на изградњи МХЕ „Цијевна 3“, на ријеци Босни,
прва каскада, односно обезбједи технички дио и спецификацију за потребе извођења радова
на изградњи, за комплетне радове по принципу „кључ у руке“ по пројекту извођача, услови
уговарања за пројектовање–изградњу.


