„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА
Број: 01-288-1/17
Дана: 21.04.2017. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ:
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД Бања Лука, Маховљани бб. 78250
Лакташи
ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ:
Поступак набавке на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о
јавним набавкама („ Службени гласник БиХ број: 39/14).
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Набавка услуге: Обука и цертификовање аеродромског особља
ЦПВ код: ЈРЈН: 98390000-3 – Остале услуге.
I

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Услуге обуке и цертификовање аеродромског особља
1. Молимо вас да нам доставите понуду за набавку: Услуге обуке и цертификовања
аеродромског особља, по спецификацији наведеној у приложеној документацији
Позива за достављање понуда,
2. Извршење услуга ће се вршити у периоду од 12 мјесеци од дана закључења
Уговора, a плаћање по извршеној услузи, у року петнаест (15) дана од дана
пријема исправне фактуре,
3. Мјеста извршења услуге су Аеродром Бања Лука, Аеродром „Никола Тесла“
Београд и Аеродром Сарајево по захтјеву Наручиоца,
4. Наручилац је у обавези да обезбиједи простор и опрему неопходну за реализацију
обуке, као и да изврши одабир лица која ће похађати обуку,
5. Тачни термини обуке биће одређени у договору између Наручиоца и Извршиоца
услуге.
6. Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтјевима Наручиоца
прецизираним у спецификацији.
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Надзор над комплетним вршењем предметних услуга вршиће овлашћено лице
Наручиоца.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга Извршилац је у
обавези да исте отклони у року од три дана од дана сачињавања записника о
рекламацији. Записник о рекламацији потписује овашћено лице Наручиоца и доставља га
Извршиоцу уз писмени захтјев за поновно извршење предметних услуга.
Извршилац је у обавези да након спроведене обуке и пружених услуга достави извештај
Наручиоцу о извршењу услуге у року од 15 дана од дана завршетка обуке, те да
кандидатима изда потврде о обучености.
II

САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују
да испуњавају услове тражене Позивом за доставу понуда:
a) Попуњен Образац за достављање понуде – услуге, која је дата у документацији
Позива за достављање понуда (Анекс 1),
б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити,
потписати и овјерити са цијенама без урачунатог ПДВ-а, посебно исказаним
ПДВ-ом и укупном цијеном с урачунатим ПДВ-ом изражено у КМ, како је дато у
документацији Позива за достављање понуда (Анекс 2);
в) Доказ (документ) о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком
регистру у земљи у којој је понуђач основао фирму, а којим се доказује његово
право да се професионално бави одређеном дјелатношћу која је предмет ове
набавке;
г) Овјерен и попуњен Нацрт Уговора (Анекс 3). Сваку страну Нацрта Уговора који
је дат уз Позив за доставу понуде, понуђач (овлашћено лице понуђача) је обавезан
да попуни и парафира, те приложи уз понуду.
д) Инструктори/Предавачи требају доставити доказ да су овлашћен Предавачи/
Инструктори из области или предмета који предају.

III КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА:
- Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
- Одлука о додјели уговора биће донијета примјеном критеријума “најнижа
понуђена цијена”, уколико су испуњени сви услови наведени у позиву за
доставу понуда.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цијену која је
и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Понуде се припремају и подносе у складу с позивом Наручиоца и документацијом за
предметну набавку, у прилогу. Понуђач подноси понуду непосредно или путем
поште, у затвореној коверти или кутији, овјереној печатом, на адресу: Протокол
„Аеродром Републике Српске” а.д. 78 250 Лакташи, Маховљани бб. (у даљем тексту:
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адреса Наручиоца) и то најкасније до 08.05.2017. године до 12,00 часова с
назнаком:
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
ОБУКЕ И ЦЕРТИФИКОВАЊА
АЕРОДРОМСКОГ ОСОБЉА БРОЈ: 01-288-1/17 – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини (прикладном мјесту) пошиљке мора бити назначен назив и адреса
понуђача.
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са
сигурношћу уврдити да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена.
Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде
приспјеле на Протокол Научиоца, без обзира на начин и вријеме слања.
Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене
понуђачу, уз назнаку да су неблаговремено приспјеле.
У року за подношење понуда понуђач може да измијени, допуни или повуче своју
понуду. Понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде, на начин који је
одређен за подношење понуда, на адресу Наручиоца: Протокол „Аеродром
Републике Српске” а.д. 78 250 Лакташи, Маховљани бб. с назнаком:
„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
ОБУКЕ И ЦЕРТИФИКОВАЊА АЕРОДРОМСКОГ ОСОБЉА БРОЈ: 01-2881/17 – НЕ ОТВАРАЈ“.
V

МЈЕСТО, ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Наручилац ће након истека рока за пријем понуде/а извршити отварање и анализу
истих и обавијестити понуђаче о исходу поступка набавке те Одлуку објавити на
својој веб страници.
Уговорни орган ће, цијенећи предмет набавке и поднесену понуду, цијенити потребу
провођења преговора.
ПРИЛОЗИ:
1. Образац за достављање понуде – Пријава (Анекс 1)
2. Образац за цијену понуде (Анекс 2)
3. Нацрт Уговора (Анекс 3)

ДИРЕКТОР
______________________
Мирослав Јањић, дипл.инг.саоб.
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АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

Страна 1 од 2

Број набавке: 01-288-1/17
Објављено на веб страници Уговорно органа дана ___________________
Број понуде: _______________
Датум: ___________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа
Адреса
Сједиште

„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“АД
МАХОВЉАНИ ББ
ЛАКТАШИ

(уколико се ради о заједничком поступку јавне набавке уписују се називи свих уговорних органа
који учествују у поступку са назнаком ко је централни уговорни орган)
ПОНУЂАЧ (ако се ради о групи понужача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив
члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана
групе понуђача
(уколко се ради о групи понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ-а
Адреса за доставу поште
Е-маил
Контакт особа
Број телефона
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Број факса

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - ПРИЈАВА
У одговору на ваше писмо – позив за доставу понуда за горе наведени Уговор, ми, доле
потписани, овим изјављујемо сљедеће:
1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Позива број: 01288 -1/17 од ___________.2017. године. Овом Изјавом прихватамо њене одредбе у
цијелости, без икаквих резерви или ограничења пружања услуга обуке и цертификовање
аеродромског особља наведених у вашем позиву.
2. Нудимо пружање услуга, у складу с условима из Позива, критеријима и утврђеним
роковима, без икаквих резерви или ограничења, тј. како је дато у Обрасцу за цијену
понуде, Анекса 2.
3.Укупна вриједност наше понуде без урачунатог ПДВ-а за услуге обуке и
цертификовање аеродромског особља према спецификацији из Анекса 2 износи:
Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ___________________ (KM)
(словима: _____________________________ )
Попуст који дајемо на цијену(___%)________________________ (KM)
(словима: ___________________________________ )
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је __________________(КМ).
(словима: __________________________________________ )
Укупна цијена за уговор је __________________________ (КМ).
(словима: ____________________________________________ )
4. Ова понуда важи 90 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.
5. Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтијевани и наведени у
овој тендерској документацији.
6. Понуђач је упознат и прихвата сва права и обавезе утврђене у Нацрту Уговора који је
дат у прилогу захтјева, Анекс 3.
Уз понуду је достављено сљедеће:
[Попис достављених докумената и Анекса, са називом истих]
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1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________

Мјесто и датум, ______________________

ПОНУЂАЧ:
_______________________
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АНЕКС 2.
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Услуге обуке и цертификовања аеродромског особља
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

Број
кандид.

Врста услуга
ОДЛЕЂИВАЊЕ, ЗАШТИТА ОД
ЗАЛЕЂИВАЊА ВАЗДУХОПЛОВА
ДИ- Л 10, обнова знања
ДИ-Л 20, обнова знања
иницијална
ДИ-Л 30, обнова знања
ДИ-Л30Б, обнова знања
иницијална
ДИ-Л 60, обнова знања
иницијална

6
5
1
6
2
1
2
1

Опасне материје категорија 7
иницијална обука
Опасне материје категорија 8,
иницијална обука,
Опасне материје категорија 9,
иницијална обука,
Опасне материје категорија 10,
иницијална обука,
Опасне материје категорија 12,
иницијална обука,

4

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ

13
7
5
13

КОНТРОЛОР СИГУРНОСТИ КС1)
Контролор сигурности КС 1
обнова знања
иницијална
Контролор сигурности КС 2
Обнова знања

11
1

4

СПАСИЛАЧКО ВАТРОГАСНА СЛУЖБА
Професионални ватрогасац
иницијана обука
обнова знањa

10
22

7

Једин. цијена
по кандидату
(КM без ПДВ-a

Износ
(КM без ПДВ-a)
УКУПНО

5.
6.
7.

ПОМОЋНО ВАТРОГАСНО ОСОБЉЕ
обнова знања
иницијална обука

16
4

WILD LIFE MANAGEMENT
(управљање и контрола опасности од
птица и дивљачи)
Иницијална обука
Возач – пунилац ваздухоплова
горивом
обнова знања
стицање знања

2

3
2
Укупно без ПДВ-а
Попуст (___%)
Укупно с попустом (КМ)
ПДВ (17%)

УКУПНО с урачунатим попустом и ПДВ-ом (КM)

Потпис и функција потписника-понуђача
________________________________
АНЕКС 3.
НАЦРТ УГОВОРА
УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОБУКЕ И ЦЕРТИФИКОВАЊА
АЕРОДРОМСКОГ ОСОБЉА
Закључен у Бањој Луци дана ____2017. године између:
1. ''АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' АД Бања Лука, улицa Краља Петра I
Карађорђевића бр. 111, које заступа Мирослав Јањић, директор уз супотпис
Милана Драгића, извршнog директорa, ЈИБ: 4400912460005, ПИБ: 4009124605,
трансакцијски рачун: 56816311000797-97, otvoren код Банке Српске а.д. Бања
Лука, телефон: 051/535-210, факс: 051/535-229 (у даљем тексту: Наручилац), с
једне стране и
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2. „______________________“ __________________, улица ___________________, кога
заступа ____________________, директор, ЈИБ: ____________, ПИБ: __________
трансакцијски рачун број ________________________, отворен код
________________ Банке, (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране

Члан 1.
Основ за реализацију овог Уговора је проведени поступак јавних набавки путем Јавног
позива број 01-288-1/17 од __________.2017. године у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ” број 39/14), Одлукa о покретању поступка број
01-288/17 од 21.04.2017. године, Одлука о избору најповољнијег Понуђача број
__________, од _______2017. године, Понудa Извршиоца број ________ од _________
године, заведена код Наручиоца под протоколним бројем ________ од _________ године,
која је оцијењена на основу критерија најниже цијене технички задовољавајуће понуде.
Понуда Понуђача чини саставни дио овог Уговора.
Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуга обуке и цертификовања аеродромског особља,
запосленог код Наручиоца, а које се односе на послове:
-

-

Прихват и отпрема ваздухоплова, путника и ствари,
Одлеђивање, заштита од залеђивања ваздухоплова,
Из области опасних материја ,
Из области контроле сигурности КС 1,
Из области спасилачко ватрогасне службе,

Управљање и контрола опасности од птица и дивљачи

у свему према Понуди Извршиоца број ________ од ______ године и спецификацији,
који чине саставни део овог Уговора.

Члан 3.
Уговорена вриједност за услуге из члана 2. овог Уговора одређена је у свему према
прихваћеној понуди Извршиоца и износи ____________ КМ.
У цијену из претходног става овог члана није урачунат порез на додату вриједност.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати уговорену цијену из става 1. овог члана,
по окончаном послу, у року од осам (8) дана од дана пријема исправне фактуре потписане
од стране овлашћеног лица Наручиоца, на рачун Извршиоца услуге.
Укупна плаћања без ПДВ-а, по основу овог Уговора, не смију прећи процијењену
вриједност предмета набавке у току трајања овог Уговора.
Члан 4.
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Извршилац се обавезује да услугу из члана 2. овог Уговора пружи према квалитету и
карактеристикама који су одређени у Понуди.
Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтјевима Наручиоца
прецизираним у спецификацији.
Надзор над комплетним вршењем предметних услуга вршиће овлашћено лице
Наручиоца.
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга Извршилац је у
обавези да исте отклони у року од три дана од дана сачињавања записника о
рекламацији. Записник о рекламацији потписује овашћено лице Наручиоца и доставља га
Извршиоцу уз писмени захтјев за поновно извршење предметних услуга.
Извршилац је у обавези да након спроведене обуке и пружених услуга достави извештај
Наручиоцу у року од 15 дана од дана завршетка обуке.
Члан 5.
Извршилац ће све податке, документа и информације у вези овог Уговора, добијене од
Наручиоца, употријебити искључиво за обављање посла који је преузео овим Уговором.
Извршилац ће све податке, документа и информације у вези овог Уговора, које му
достави Наручилац, чувати као пословну тајну, а користиће их само они радници
Извршиоца који буду укључени у обављање посла по овом Уговору. Извршилац ће
учинити све да радници којима буду доступни предметни подаци Наручиоца буду
упознати с тим да их морају чувати као тајну, и то све вријеме, као, и у случају када им
престане радни однос код Извршиоца.
Члан 6.
Уговор се закључује на период до _________.2018. године, односно до утрошка
финансијских средстава планираних за ове потребе.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна.
Овај Уговор се може раскинути споразумно, или на захтјев једне од уговорних страна,
уколико друга уговорна страна не испуњава своје обавезе предвиђене овим Уговором.
Члан 7.
Све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Српске.
Члан 8.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно, у
супротном уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци.
Члан 9.
Овај Уговор је рађен је у четири (4) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна
задржава по два (2) примјерка за своје потребе.
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ЗА ИЗВРШИОЦА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР

_________________________
_________________________
Мирослав Јањић, дипл.инг.саоб.
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
__________________________
Милан Драгић,дипл.ецц.

Својим потписом понуђач је сагласан с битним елементима наведеним у овом
Нацрту Уговора. Коначни текст Уговора ће се прецизирати у складу с понудом и
захтјевом.
Мјесто и датум:

Овјерен потпис овлашћеног лица
понуђача

(Потписан и овјерен, овај документ обавезно доставити уз понуду).
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