„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА
Број: 01-719-1/18
Дана: 17.10.2018. 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: Банкарске услуге
ЦПВ код: ЈРЈН: 66110000-4 – банкарске услуге

I

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Овим Позивом за достављање понуда објављеном на веб страници www.banjalukaairport.com позивате се да доставите понуду у поступку додјеле уговора о набавци
услуга из Анекса II дио Б за набавку сљедеће услуге: Банкарске услуге према
спецификацији у Анексу 3. овог Позива.

У складу са обрасцем за цијену понуде понуђачи су дужни доставити слиједеће:
A) Провизија на пословима унутрашњег платног промета
-

Процјењени број трансакција на мјсечном нивоу
ЕЛЕКТРОНСКИ

до 1000 КМ
Од 1000,01 КМ до 10.000 КМ
Од 10.000,01 КМ до 30.000 КМ
Преко 30.000,00 КМ

Интерни
1000
100
30
10

1

НАЛОГ

РУЧНИ НАЛОГ

екстерни
1.100
200
60
20

екстерни
5
-

Ред
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ВРСТА УСЛУГЕ
Мјесечна чланарина за услуге електронског банкарства
Плаћање по судским налозима за извршење
Обрачун камате по судским налозима
Издавање потврде по захтјеву Предузећа
Вођење рачуна мјесечна накнада у КМ
Вођење девизног рачуна мјесечна накнада
Отварање рачуна
Затварање рачуна
дневна достава извода (електронска)
Исплата готовине са рачуна до 5.000 КМ
Полог пазара без провизије

Износ накнаде у КМ

Ц) Ино платни промет
1.
р.б.

2.
назив услуге

3.
јед.
мјере

4.
цијена по
јединици
мјере

5.
број
мјесециналога

6.
Укупно
(4x5)

Ностро дознаке (одлив)
Налог

1.
2.
3.
4.

Лоро дознаке (прилив)
Вођење девизног рачуна
Конверзија средстава на
рачуну (КМ-ЕУР; ЕУР КМ)

Налог
Мјесец

5
20
12

Налог
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Обрасцем за цијену понуде дефинисан је процијењен број налога за период од једне (1)
године. Уговорни орган задржава право да било коју врсту трансакције обавља преко оне
банке која је у том моменту повољнија за уговорни орган.
Камата на средства по виђењу се даје на процијењен годишњи депозит помножен са
једном годином. Укупан износ камата на средства по виђењу се, у обрасцу за цијену
понуде, одузима од укупног износа провизија за вођење платног промета, тако да укупну
цијену понуде чини разлика између наплаћених провизија и камате на средства по
виђењу.
Уговорни орган је предвидио закључење уговора на период од једне
најповољнијим понуђачем.

године са

Понуђач који буде изабран као најповољнији је у обавези да постави –инсталира
банкомат у згради аеродрома.
II

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
2. Услови за учешће и потребни докази
2.1 Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђачи морају да испуњавају
сљедеће услове:
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a) да су регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке, у складу
са чланом 46. Закона и важећим материјалним прописима
2.2 Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да
испуњавају услове тражене тачком 2.1 Јавног позива за достављање понуда, и то:
а) У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду
доставити доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом
регистру у земљи у којој су регистровани или да обезбиједе посебну изјаву или
потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају
професионалну дјелатност која је у вези са предметом набавке. Достављени
докази се признају, без обзира на којем нивоу власти су издати. Докази који се
достављају морају бити оригинали или овјерене
б) дозволе за рад издате од стране Агенције за банкарство, као доказ за обављање
предметне дјелатности.
Достављени документи не смију бити старији од три (3) мјесеца рачунајући
од момента предаје понуде уговорном органу. Морају бити оргинали или
овјерене копије.
2.3 У складу са чланом 45. став (5) Закона, уговорни орган може одбити понуду и
уколико утврди да је понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен
током периода од три године прије почетка поступка, а који уговорни орган може
доказати на било који начин, посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у
извршењу битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида,
настанка штете или других сличних посљедица, због намјере или немара привредног
субјекта, одређене тежине;
2.4 У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ,
уговорни орган ће одбити понуду уколико је понуђач који је доставио понуду, дао
или намјерава дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у
виду новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на
неки поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган
ће у писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању
понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о
поступку набавке.
Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито
нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.
Изјава је прилог тендерској документацији (Анекс 4) и овјерава се од стране
надлежног органа (општински орган управе или нотар)
III КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА:
- Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
- Одлука о додјели уговора биће донијета примјеном критерија “најнижа понуђена
цијена”, уколико су испуњени сви услови наведени у Позиву за доставу понуда.
-
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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
„Аеродроми Републике Српске” а.д. 78 250 Лакташи, Маховљани бб. (у даљем
тексту: адреса Наручиоца) и то најкасније до 01.11.2018. године до 12,00 часова, с
назнаком:
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БАНКАРСКИХ УСЛУГА БРОЈ: 01-719-1/18 – 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 „Аеродроми
Републике Српске” а.д. 78 250 Лакташи, Маховљани бб. с назнаком:
„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БАНКАРСКИХ
УСЛУГА БРОЈ: 01-719-1/18 – 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 исходну поступка набавке те Одлуку објавити на
својој веб страници www.banjaluka-airport.com
Уговорни орган ће, цијенећи предмет набавке и поднесену понуду, цијенити потребу
провођења преговора.
ПРИЛОЗИ:
1. Образац за понуду – Анекс 1.
2. Образац за цијену понуде - Анекс 2.
3. Изјава у вези члана 45. - Анекс 3.
4. Изјава у вези члана 52. - Анекс 4.
5. Нацрт Уговора - Анекс 5.
В.Д. ДИРЕКТОРА
____________________________
с.п. Душко Ковачевић,дипл.правник.
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АНЕКС 1
Страна 1 од 2
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
Број набавке: ________/18
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 понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив
члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлашћеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлашћени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана
групе понуђача
(уколико 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
Број факса
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страница 2 од 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - ПРИЈАВА
У одговору на позив за доставу понуда за горе наведени Оквирни споразум , ми, доле
потписани, овим изјављујемо сљедеће:
1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Позива број: 01719-1/18. од ______2018. године. Овом Изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости,
без икаквих резерви или ограничења пружања банкарских услуга 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 банкарске услуге према
спецификацији из Анекса 2 износи:
Бројевима: _________________ КМ,
(словима: _________________________________________________ КМ)
Износ ПДВ-а:___________ КМ, (словима: _________________________________ КМ)
Укупна вриједност понуде са урачунатим ПДВ-ом износи: ____________________КМ
(словима: ______________________________________КМ)
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
овом Позиву.
6. Понуђач је упознат и прихвата сва права и обавезе утврђене у Нацрту Уговора који је
дат у прилогу захтјева, Анекс 4.
Уз понуду је достављено сљедеће:
[Попис достављених докумената и Анекса, са називом истих]
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
Мјесто и датум, ______________________
ПОНУЂАЧ:
_____________________
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АНЕКС 2.
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
- БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ –
Назив добављача _________________________
Понуда број _____________________________
Жиро рачун ____________________________код ____________________________банке
ЈИБ/ПИБ ________________________________
А) Провизија на пословима унутрашњег платног промета
Табела 1 –процјењени број трансакцијас на мјесечном нивоу
ЕЛЕКТРОНСКИ
до 1000 КМ
Од 1000,01 КМ до 10.000 КМ
Од 10.000,01 КМ до 30.000 КМ
Преко 30.000,00 КМ

Интерни
1000
100
30
10

НАЛОГ

РУЧНИ НАЛОГ

екстерни
1.100
200
60
20

екстерни
5
-

НАЛОГ

РУЧНИ НАЛОГ

екстерни

екстерни

НАЛОГ

РУЧНИ НАЛОГ

екстерни

екстерни

Табела 2 – јединичне цијене трансакција без ПДВ-а
ЕЛЕКТРОНСКИ
Интерни
до 1000 КМ
Од 1000,01 КМ до 10.000 КМ
Од 10.000,01 КМ до 30.000 КМ
Преко 30.000,00 КМ

Табела 3. – Табела 1 Х Табела 2
ЕЛЕКТРОНСКИ
Интерни

до 1000 КМ
oд 1000,01 КМ до 10.000 КМ
oд 10.000,01 КМ до 30.000 КМ
Преко 30.000,00 КМ
УКУПНО
УКУПНО ПРОВИЗИЈА (интерни + екстерни + ручни
екстерни) изражена у КМ на мјесечном нивоу без ПДВ-а
ПОПУСТ
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а
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Б) Остале наканаде које би банка наплаћивала Аеродрому везане за послове
вођења рачуна
Ред
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ВРСТА УСЛУГЕ

ИЗНОС НАКНАДЕ У
КМ

Мјесечна чланарина за услуге електронског банкарства
Плаћање по судским налозима за извршење
Обрачун камате по судским налозима
Издавање потврде по захтјеву Предузећа
Вођење рачуна мјесечна накнада у КМ
Вођење девизног рачуна мјесечна накнада
Отварање рачуна
Затварање рачуна
дневна достава извода (електронска)
Исплата готовине са рачуна до 5.000 КМ
Полог пазара без провизије
УКУПНА ЦИЈЕНА без ПДВ-а
ПОПУСТ
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а

Ц) Ино платни промет
Ред
број

ЈЕД
МЈЕРЕ

НАЗИВ УСЛУГЕ

ЦИЈЕНА ПО
ЈЕДИНИЦИ
МЈЕРЕ

БРОЈ
МЈЕСЕЧ
НАЛОГА

1.

Ностро дознаке (одлив)

Налог

5

2.
3.
4.

Лоро дознаке (прилив)
Вођење девизног рачуна
Конверзија средстава на
рачуну (КМ-ЕУР;ЕУР-КМ)

Налог
Мјесец

20
12

Налог

УКУПНО
(4x5)

10
УКУПНО

ПОПУСТ
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а

Д) Камата на депозите по виђењу
Номинални мјесечни износ обрачунате камате по каматној стопи на годишњем нивоу на
просјечно дневнио стање рачуна од 350.000 КМ.

р.б.

ППОСЈЕЧНО ДНЕВНО
СТАЊЕ НА РАЧУНУ

1.

КАМАТНА СТОПА НА
ГОДИШЊЕМ НИВОУ

НОМИНАЛАН МЈЕСЕЧНИ ИЗНОС
ОБРАЧУНАТЕ

__________%

_________________________
КМ

350.000,00 КМ
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А - Укупна провизија изражена у КМ на мјесечном нивоу (табела 3)
Б - Укупно остале накнаде изражена у КM на мјесечном нивоу
Ц - Ино платни промет
Д - Номинални мјесечни износ обрачунате камате
(А+Б+Ц) - Д = УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ
( ___________+_____________+_______________) – Д = _________________
А
Б
Ц
Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у конвертибилним маркама (КМ). За сваку ставку у
понуди мора се навести цијена.
2. У цијену понуде без ПДВ-а морају бити урачунати сви трошкови, с тим да се
попуст посебно наводи, у колони посебно назначеној у обрасцу за цијену понуде
(чл 5. и 14.Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда
(''Сл.гласник БиХ'', број 90/14).
3. Уколико понуђач не искаже попуст на начин да је посебно исказан у обрасцу за
цијену, сматраће се да није понудио попуст.
4. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се
извршити у складу са јединичним цијенама.
5. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се
исправљати.

М.П.
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__________________________
( потпис овлаштеног лица

АНЕКС 3.
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, нижепотписани ___________________________(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', број ____________ , а у складу са
чланом 45. ставовима (1) и (4), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Понуђач _________________________________________у наведеном поступку јавне
набавке, којег представљам, није:
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.
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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 4.
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
___________________________________________(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 на веб страници
Уговорног органа, број: ________________, 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 под 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 овлаштења, 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 5.
НАЦРТ УГОВОРА
УГОВОР
о пружању банкарских услуга
Дана _____._____.2018.године у Бањој Луци закључили су сљедећи:
1. ''АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' АД Бања Лука, Маховљани бб,
Лакташи, које заступа Душко Ковачевић,в.д. директора уз супотпис Милана
Драгића, в.д. извршнoг директорa, JИБ: 4400912460005, трансакцијски рачун: 55510000240689-66, отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, телефон: 051/535-210,
факс: 051/535-229 (у даљем тексту: Наручилац услуга), с једне стране и
и
2. “__________________________ Бања Лука, Ул. ______________________, коју
заступа директор ____________________,
ЈИБ __________________,
трансакцијски рачун: _________________________ код ______________________
Бања Лука, телефон: ________________, факс: ______________ (у даљем тексту:
Испоручилац услуга),

I ОСНОВИ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране закључују овај Уговор о пружању банкарских услуга, у поступку
јавних набавки путем Јавног позива на који се примјењује посебан режим сходно члану
8. ЗЈН БиХ.
II ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је проведени поступак јавних набавки путем Јавног позива број
01-719-1/18 од 17.10.2018. године у складу са Законом о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ” број 39/14), Одлукa о покретању поступка број 01-719/18 од
11.09.2018. године, Одлука о избору најповољнијег Понуђача број __________, од
_______2018. 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 Испоручиоца чини саставни дио овог Уговора.
III ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА
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Члан 3.
Овај Уговор се закључује на временски период од једне (1) године, од дана потписивања
уговора, уз могућност раскида Уговора, на основу писменог обавјештења једне од
уговорних страна, уз рок од 30 дана.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
Члан 4.
Испоручилац услуга, се обавезује да ће за вријеме важења овог Уговора примјењивати
цијене својих услуга у складу са достављеном понудом број: ______________/18 од
___.__.2018. године.
Испоручилац се обавезује да одмах по закључењу Уговора постави-инсталира
банкомат у згради Наручиоца.
Овим Уговором Испоручилац, се обавезује да ће за Наручиоца обављати банкарске
услуге платног промета у складу с понудом по слиједећим цијенама:
V ПРОВИЗИЈА ЗА ИНТЕРНЕ ТРАНСАKЦИЈЕ
А) Провизија на пословима унутрашњег платног промета
Табела 1 –процјењени број трансакцијас на мјесечном нивоу
ЕЛЕКТРОНСКИ
до 1000 КМ
Од 1000,01 КМ до 10.000 КМ
Од 10.000,01 КМ до 30.000 КМ
Преко 30.000,00 КМ

Интерни
900
120
50
20

НАЛОГ

РУЧНИ НАЛОГ

екстерни
1.200
300
80
40

екстерни
10
-

НАЛОГ

РУЧНИ НАЛОГ

екстерни

екстерни

Табела 2 – јединичне цијене трансакција без ПДВ-а
ЕЛЕКТРОНСКИ
Интерни
до 1000 КМ
Од 1000,01 КМ до 10.000 КМ
Од 10.000,01 КМ до 30.000 КМ
Преко 30.000,00 КМ
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Табела 3. – Табела 1 Х Табела 2

ЕЛЕКТРОНСКИ
Интерни

НАЛОГ

РУЧНИ НАЛОГ

екстерни

екстерни

до 1000 КМ
oд 1000,01 КМ до 10.000 КМ
oд 10.000,01 КМ до 30.000 КМ
Преко 30.000,00 КМ
УКУПНО
УКУПНО ПРОВИЗИЈА (интерни + екстерни + ручни
екстерни) изражена у КМ на мјесечном нивоу без ПДВ-а
ПОПУСТ
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а

Б) Остале наканаде које би банка наплаћивала Наручиоцу везане за послове вођења
Рачуна
Ред
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ИЗНОС НАКНАДЕ
У КМ

ВРСТА УСЛУГЕ

Мјесечна чланарина за услуге електронског банкарства
Плаћање по судским налозима за извршење
Обрачун камате по судским налозима
Издавање потврде по захтјеву Предузећа
Вођење рачуна мјесечна накнада у КМ
Вођење девизног рачуна мјесечна накнада
Отварање рачуна
Затварање рачуна
дневна достава извода (електронска)
Исплата готовине са рачуна до 5.000 КМ
УКУПНА ЦИЈЕНА без ПДВ-а
ПОПУСТ
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а

Ц) Ино платни промет
Ред
НАЗИВ УСЛУГЕ
број

ЈЕД
МЈЕРЕ

ЦИЈЕНА
ПО ЈЕД.
МЈЕРЕ

БРОЈ
МЈЕСЕЧ
НАЛОГА

1.

Ностро дознаке (одлив)

Налог

15

2.
3.
4.

Лоро дознаке (прилив)
Вођење девизног рачуна
Конверзија средстава на
рачуну (КМ-ЕУР;ЕУР-КМ)

Налог
Мјесец

19
12

Налог

55
УКУПНО

ПОПУСТ
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а

15

УКУПНО
(4x5)

Д) Камата на депозите по виђењу
Номинални мјесечни износ обрачунате камате по каматној стопи на годишњем нивоу на
просјечно дневнио стање рачуна од 350.000 КМ.

р.б.
1.

ППОСЈЕЧНО ДНЕВНО
СТАЊЕ НА РАЧУНУ

350.000,00 КМ

КАМАТНА СТОПА НА
ГОДИШЊЕМ НИВОУ

НОМИНАЛАН МЈЕСЕЧНИ ИЗНОС
ОБРАЧУНАТЕ

0,15 %

А - Укупна провизија изражена у КМ на мјесечном нивоу (табела 3)
Б - Укупно остале накнаде изражена у Км на мјесечном нивоу
Ц - Ино платни промет
Д - Номинални мјесечни износ обрачунате камате
(А+Б+Ц)- Д = УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ
( ___________КМ + __________ КМ + ____________ КМ ) – ______________ КМ =
__________________КМ
Члан 5.
Испоручилац услуге у спровођењу Уговора поступа по налогу Наручиоца, а у складу са
својим процедурама и законском регулативом.
Испоручилац услуге, као давалац услуга ће повјерене послове обављати стручно и
савјесно, штитећи интересе Наручиоца услуга, као и властите интересе.
Члан 6.
Испоручилац услуге се обавезује на благовремено достављање налога за обављање
повјерених послова,предаје потребну документацију за извршавање истих, као и
поштивање банкарских процедура и правила пословања. Евентуалне измјене налога
морају се писмено потврдити од стране Наручиоца услуга.
Испоручилац услуге се обавезује да ће уредно водити евиденцију о промету и стању на
рачунима Наручиоца из члана 2. овог Уговора, те да о свакој промјени стања рачуна
обавјештава Наручиоца достављањем писменог извјештаја о стању рачуна.
Члан 7.
Наручилац услуга се обавезује да Испоручиоцу услуге благовремено доставља
информације о свим промјенама података у вези са својим пословним активностима и
статусом (нпр.:промјена адресе, законског заступника, лица овлашћених да располажу
новцем на рачуну), те да достави одговарајућу документацију, као и друге податке у
складу са политикама, процедурама и одлукама Испоручиоца услуга.

VI ТАЈНОСТ ПОДАТАКА
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Члан 8.
Испоручилац услуге се обавезује да без претходне сагласности Наручиоца неће током
трајања овог Уговора, а и након завршетка предмета Уговора објављивати, нити чинити
доступним трећим лицима, документацију и податке на пословима који су предмет овог
Уговора.
Члан 9.
Уговорне стране се обавезују да ће све податке из овог Уговора сматрати повјерљивим,
те исте неће давати трећој страни, без претходног писаног одобрења друге уговорне
стране, осим својим запосленим који директно учествују у извршењу овог Уговора.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
У случају кршења, односно непоштовања одредби овог Уговора, свака од уговорних
страна има право исти отказати у писменој форми, с отказним роком у трајању од 30
дана од дана уручења отказа другој уговорној страни.
У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна прије раскида
Уговора измирити све доспјеле обавезе по овом Уговору.
Члан11.
Уговор ступа на снагу даном потпсивања од стране овлашћених представника уговорних
страна.
Члан 12.
За све што није регулисано овим Уговором примјењива ће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Српске и редовна тарифа Испоручиоца услуга, а у
складу са актима о пословној политици Испоручиоца.
Члан 13.
Све евентуалне спорове настале из овог уговорног односа уговорне стране ће рјешавати
споразумно, а у супротном уговарају надлежност Окружног привредног суда у Бањој
Луци.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примјерка.
Испоручилац:

Наручилац:

______________________

__________________________

Директор

Душко Ковачевић, в.д.директора
___________________________
Милан Драгић, в.д.извршни директор
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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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