АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
БАЊА ЛУКА
Број: 01-116-1/18
Дана: 02.03.2018. године
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ: „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД БАЊА ЛУКА, Маховљани
бб. 78 250 Лакташи
ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ: Поступак набавке на коју се не примјењује Закон о
јавним набавкама, сходно члану 86, став 1. под а) ЗЈН („Сл. гласник БиХ“бр. 39/14)
I ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка робе
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка робе за даљу продају: Млазно гориво ЈЕТ А1
Ознака и назив из ЈРЈН: 09131000-6 – Млазно гориво.
Молимо вас да нам доставите понуду за набавку млазног горива ЈЕТ А1 у количинама
како је то наведено у приложеној документацији Позива за достављање понуда и то:
1. Испорука робе: Млазно гориво ЈЕТ А1, у количини наведеној у Обрасцу за
цијену понуде, по пријему наруџбенице, неоцарињено са урачунатим трошковима
превоза.
2. Мјесто испоруке робе: Складиште DAP, царинско складиште тип „Ц'',
„Аеродром Бања Лука“, Маховљани бб, Лакташи.
3. Период на који се закључује уговор: Уговор се закључује са понуђачем до
испуњења уговорених обавеза.
4. Плаћање робе: вршиће се по цијенама исказаним у понуди понуђача у року од
30 дана по пријему уредно испостављене фактуре и/или сходно закљученом
уговору.
5. Процјењена вриједност робе: 100.000,00 КМ без ПДВ-а
II САДРЖАЈ ПОНУДЕ:
Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују да
испуњавају услове тражене захтјевом за доставу понуде:
а) Попуњен Образац за достављање понуде – робе, која је дата у документацији захтјева
за достављање понуда (Анекс 1.)
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б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити,
потписати и овјерити с фиксним јединичним цијенама без ПДВ-а и укупном цијеном без
урачунатог ПДВ-а, израженом у КМ, како је дато у тендерској документацији (Анекс 2.),
в) Актуелни Извод из судског регистра, као доказ о регистрацији у релевантном
професионалном или трговачком регистру у земљи у којој је понуђач основао фирму, а
којом се доказује његово право да се професионално бави одређеном дјелатношћу која је
предмет ове набавке,
г) Писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је
циљ корупција у јавним набавкама (Анекс 3.),
д) Писмену изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од a) и д) Закона о
јавним набавкама БиХ ( Анекс 4.)
ђ) Овјерен и попуњен Нацрт уговора (Анекс 5.). Сваку страну Нацрта уговора који је дат
за достављање понуде понуђач је обавезан да попуни и парафира, те приложи уз понуду.
Докази који се достављају морају бити оригинал или овјерене копије од стране
надлежних органа, не старије од 3 мјесеца рачунајући од тренутка достављања
понуде.
III КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА:
Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Понуде се припремају и подносе у складу с позивом Наручиоца и документацијом за
предметну набавку која је у прилогу. Понуђач подноси понуду непосредно на протокол
Наручиоца, или путем поште, у затвореној коверти, или кутији овјереној печатом, на
адресу: „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, Маховљани бб. 78 250 Лакташи,
најкасније до 20.03.2018. године до 12,00 часова, с назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
МЛАЗНОГ ГОРИВА ЈЕТ А1“ – „НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини пошиљке мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити
затворена на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. Понуда с варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају
понуде које су до истека рока за подношење понуде приспјеле на протокол Уговорног
органа, без обзира на начин и вријеме слања. Неблаговремене понуде неће бити
разматране, већ ће неотворене бити враћене понуђачу, уз назнаку да су неблаговремено
приспјеле.
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом
тинтом, на једном од службених језика у БиХ. Исправке у понуди морају бити израђене
на начин да су видљиве и потврђене потписом и печатом понуђача, уз навођење датума
исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући
накнадно вађење или уметање листова. Дијелови понуде као што су узорци, каталози и
сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде
као дио понуде. Све стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив редни
број странице или листа. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и
сл. који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не морају
додатно нумерисати.
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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 „Аеродроми Републике
Српске“ а.д. Бања Лука, Маховљани бб. 78 250 Лакташи, с назнаком
„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МЛАЗНОГ ГОРИВА ЈЕТ
А1 – НЕ ОТВАРАЈ“.
V МЈЕСТО, ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:
Отварање понуда, по редосљеду приспјећа, ће бити у просторијама Наручиоца,
Маховљани бб. Лакташи, у присуству комисије дана 20.03.2018. године у 13,00 часова.
Понуђачи или њихови представници, као и сва друга заинтересована лица могу
присуствовати отварању понуда. На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће
се сопштити сљедеће информације: назив понуђача, укупна цијена наведена у понуди и
попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан.
Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије
отварања понуда комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име
понуђача. У колико нема званичне пуномоћи, понуђач може, као и остала
заинтересована лица, присуствовати јавном отварању, али без права потписа записника
или предузимања било каквих правних радњи у име понуђача.
VI ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:
Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци Уговорног органа о резултатима поступка
јавне набавке у року седам (7) дана од дана доношења одлуке, мeилом или поштом. Уз
обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о
избору најповољније понуде или поништење поступка, као и записник о оцјени понуда.
VII ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби
Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин
и у роковима прописаним члану 99. и 101. Закона.
VIII Контакт особа, број телефона и адреса електронске поште:
Борка Максимовић (стручни сарадник за јавне набавке) Телефон: 051/535-214; Моб066716-352; маил:borka.maksimovic@banjaluka-airport.com
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АНЕКС 1.
Страна 1/3.
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Број набавке: ________/18
Број понуде: _______________
Дана: ___________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив Уговорног органа
Адреса
Сједиште

„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД

Маховљани бб.
78 250 Лакташи

ПОНУЂАЧ ( Попуњава Понуђач)
Назив и сједиште понуђача
Адреса понуђача
ЈИБ/ПИБ
Број жиро рачуна
Адреса за доставу поште
Е-маил
Контакт особа
Број телефона
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА:

Страна 2/3.

У поступку јавне набавке коју сте покренули објавом на веб страници Уговорног органа,
број _________од ______.2018. године, достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:
1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _________EUR (KM)________
(словима: _______________________________________________ )
Попуст који дајемо на цијену(___%)____________ EUR (KM)________
(словима: _______________________________________________ )
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је _________EUR(КМ)___.
(словима: _______________________________________________ )
Укупна цијена за уговор је __________________EUR (КМ)___________.
(словима: _______________________________________________ )
2. ПОДУГОВАРАЊЕ (уколико понуђач има намјеру подуговарања)
2.1. Имамо намјеру подуговарања
Назив
и
сједиште
_____________________________________________________
и/или
дио
уговора
који
се
намјерава
_____________________________________

подуговарача:
подуговарати:

(понуђач може навести оба или само један од напријед наведених података, чиме је
изјавио да има јасну намјеру подуговарања.)
2.2. Немамо намјеру подуговарања
(заокружити тачку 2.1. или 2.2, а ако се изјави намјера подуговарање попунити најмање
обавезне податке)
3.Прихватамо све услове дефинисане овом Тендерском документацијом без икаквих
резерви и ограничења. У прилогу достављамо Образац за цијену понуде који је попуњен
у складу са захтјевима из Тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове
изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из Обрасца за цијену понуде.
4.Упознати смо и прихватамо сва права и обавезе утврђене у Нацрту уговора који је дат
у прилогу Тендерске документације (Анекс 4).
5.Ова понуда важи стодавадесет (120) дана, рачунајући од истека рока за подношење
понуде. Све до истека периода важења понуде, Уговорни орган има право од понуђача у
писаној форми да продуже период важења њихових понуда до одређеног датума. Понуда
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се не смије мијењати. Ако понуђач не одговори на захтјрв Уговорног органа у вези с
продужењем периода важења понуде, сматраће се да је понуђач одбио захтјев Уговорног
органа, те се његова понуда неће разматрати у даљем току поступка.
САДРЖАЈ ПОНУДЕ:
Наша понуда садржи документа означена од 1 до _____, и то:
1. _____________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
6. ______________________________________________

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
________________________________
( име и презиме )
__________________________________
( потпис)
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АНЕКС 2.

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ___________________________________
Број понуде: _________________________
Датум: _________________________

Редб
рој

1.

Роба за даљу
продају
Млазно
гориво
ЈЕТ А1

Јед.
Мјере

Количина

Цијена по
јединици
мјере
КМ
(EUR)

Цијена по
jединици
мјере
фиксна
(EUR)

Укупна
цијена
КМ
(EUR)

EUR
t (тона)

69,600
KM
Укупна цијена без ПДВ-а:
Попуст _______%:

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:

М.П.
Напомена:

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

___________________________
(потпис)

1. Цијене морају бити изражене у КМ или EUR. За сваку ставку у понуди мора се
навести цијена.
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган
треба платити понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне
трошкове осим трошкова 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.
5. Трошкове испоруке робе на адресу Уговорног органа сноси продавац.
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АНЕКС 3.

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 млазног горива ЈЕТ А1, а
којег проводи Уговорни орган „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, и који је
објављен на веб страници „Аеродроми Републике Српске“ а.д, а у складу са чланом 52.
став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичномо
одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој
фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном
лицу у Уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног
службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало
да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко ко
посредује таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао, или обећао дар, или неку другу повластицу, службенику или одговорном
лицу у Уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње, које не би
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета
поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорност предвиђене за кривично дјело
давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности
утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:
_________________________
М.П.

Мјесто и датум давања изјаве:
___________________________
Потпис и печат надлежног органа:
____________________________
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АНЕКС 4
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од a) и 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
занатске
или
сродне
дјелатности
_________________________________ (Навести положај, назив привредног друштва или
занатске или сродне дјелатности) ИД број: ________________________, чије сједиште се
налази
у______________________(град/општина),
на
адреси
__________________________________ (улица и број), као кандидат/понуђач у поступку
јавне набавке ________________________________(Навести тачан назив и врсту
поступка
јавне
набавке),
а
којег
проводи
уговорни
орган
___________________________________ (навести тачан назив уговорног органа), за који
је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) на веб
страници Уговорног органа, 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:
а) правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична
дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са
важећим прописима БиХ или земљи у којој је регистрован;
б) пред стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак пред предметом
поступка ликвидације;
в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ;
г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних
пореза у складу са важећим прописима у БиХ.
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле
уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке ц) и д) на захтјев уговорног органа
и у року којег 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
лична способност из члана 45. 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.
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.
Изјаву дао:
____________________________
Мјесто и датум давања изјаве:
___________________________
Потпис и печат надлежног органа:

М.П.
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АНЕКС 5.
НАЦРТ УГОВОРА
О НАБАВЦИ МЛАЗНОГ ГОРИВА ЈЕТ А1 ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Закључен у Бањој Луци дана ___.03.2018. године између:
1. ''АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' АД Бања Лука, Маховљани бб. 78 250
Лакташи, које заступа Душко Ковачевић, дипл.правник, в.д. директор, уз супотпис
Милана Драгића, ЈИБ: 4400912460005, трансакцијски рачун: 555-10000240689-66 ,
oтворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: Купац), с једне стране
и
2. _____________________, улица _____________ кога заступа _______________,
директор, ЈИБ: ________________, трансакцијски рачун број ________________,
отворен код _____________ Банке, (у даљем тексту: Продавац), с друге стране
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Купопродаја и испорука млазног горива ЈЕТ А1
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја и испорука млазног горива ЈЕТ А1 зa потребе Купца
у количини од __________ литара.
Основ за реализацију овог Уговора је проведени поступак јавних набавки, путем Јавног
позива број 01-____-1/18 од ___.02.2018. године, у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ, као и Одлукa о покретању поступка број _______/18 од ___.02.2018. године, Понудa
Прoдaвцa број _____/18 од _____.2018. године, заведена код Купца под бројем ______/18
од _______.2018. године, која је оцјењена на основу критерија најниже цијене.
Понуда Понуђача, заједно с осталом документацијом чини саставни дио овог Уговора.
Члан 2.
Продавац се обавезује да ће испоручити Купцу млазно гориво из члана 1. овог Уговора, на
адресу Купца, Маховљани бб. Лакташи, у складу с понудом Продавца, број _______ која
чини саставни дио овог Уговора.
Укупна цијена из Понуде износи: ________ЕUR/тони, (словима: ________________,
односно __________ КМ, (словима: __________________________).
Укупна вриједност Уговора с урачунатим ПДВ-ом износи _____________ КМ.
Продавац је дужан да робу испоручи Купцу на паритету DAP царинско складиште тип
„Ц“, на адреси: Аеродром Бања Лука, Маховљани бб. Лакташи, неоцарињено, с
урачунатим трошковима превоза.
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Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да ће Купац робу из члана 1. овог Уговора платити Продавцу
у року тридесет (30 дана од дана обостраног потписивања записника о квалитативом и
квантитативном пријему робе и испостављању фактуре.
Члан 4.
Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог Уговора испоручи Купцу, у складу са
захтјевима Купца, у року ______ дана од дана обостраног потписивања Уговора о
испоруци млазног горива.
Члан 5.
Квалитет млазног горива – А1 мора да буде у складу са свим одлукама о квалитету
наведеног горива, те другим прописима и стандардима у Босни и Херцеговини и
Републици Српској, које су ступиле на снагу до момента испоруке робе из члана 1. овог
Уговора.
Продавац одговара за квалитет испоручене робе и уз робу је дужан Купцу предати
потврду надлежног органа – увјерење о квалитету испоручене робе.
Купац задржава право да, приликом преузимања робе, у складу са прописима о
узорковању узме узорке из цистерне којом је иста допримљена ради провјере квалитета
робе.
Један сет узорка Купац ће сачувати за Продавца, а један сет ће сачувати за евентуалну
арбитражу.
Провјеру квалитета робе ће извршити специјализована лабораторија коју је ангажовао
Купац, а њени налази по основу контроле квалитете су мјеродавни за Продавца и Купца.
Уколико специјализована лабораторија утврди да квалитет робе није у складу са ставом 1.
овог члана, Продавац је обавезан да у року од 60 дана плати на рачун Купца износ једнак
износу доказаних штетних посљедица Продавца које су узроковане испоруком
неквалитетне робе.
Члан 6.
Обавеза Продавца јесте да преда робу Купцу на мјесто и у вријеме предвиђено овим
Уговором.
Поред обавеза које проистичу из осталих одредаба овог Уговора и важећих прописа,
Продавац је посебно обавезан и одговоран да уважи захтјеве Купца у току испоруке робе,
у погледу квалитета робе и рокова испоруке, у складу с одредбама из члана 2. овог
Уговора.
Члан 7.
Купац је дужан да преузме робу у мјесту из члана 2. овог Уговора.
Купац је обавезан да уредно изврши плаћање у складу са чланом 3. овог Уговора.

2.

Члан 8.
Уговорне стране ће овај Уговор третирати као повјерљив и неће, без писане сагласности
друге стране, предочити трећој страни ни овај Уговор, нити било какав документ, или
друге информације које су у вези с овим Уговором.
Члан 9.
Oвaj Уговор може престати због неизвршавања обавеза уговорних страна, као и због друтих
околности предвиђених позитивним прописима за ову врсту посла.
У случају раскида Уговора због повреде или неизвршавања уговорених обавеза од стране једне
од уговорних страна, друга страна има право на накнаду штете.
Раскид Уговора врши се у писаној форми, уз отказни рок од 15 дана.
У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна прије раскида
Уговора измирити све доспјеле обавезе по овом Уговору.
Члан 10.
Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна.
Члан 11.
Све што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Српске.
Члан 12.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно, у
супротном уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци.
Члан 13.
Овај Уговор је рађен је у четири (4) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна
задржава по два (2) примјерка за своје потребе.
ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР

ЗА КУПЦА
ВД ДИРЕКТОР

_________________________

_____________________
Душко Ковачевић, дипл.правник
______________________
Милан Драгић,дипл.еко.

2.

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).

2.

