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Број: 500-5367-3/16 
Датум: 27.09.2016. године 
  
На основу Плана набавке ЈЗУ Института за јавно здравство број: 500-844/15 од 
27.02.2015.године, Одлуке директора о покретању поступка набавке број: 500-_______/16 од 
27.09.2016.године овај Уговорни орган доставља  понуђачу: 
 
 
ПОНУЂАЧ 
 
 
 
 
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПАКУ 
без објављивања обавјештења о набавци 

 
I 

У складу са чланом  21. под ц) Закона о јавним набавкама, ова Установа има потребу да 
путем преговарачког поступка, а све из разлога предвиђених поменутим одредбама Закона о 
јавним набавкама,  да са Вама преговара и евентуално закључи уговор о набавци услуга 
продужавања лиценци и одржавања књиговодственог софтвера  „Pantheon“ за Институт Бања 
Лука и све Регионалне центре на период од једне (1) године. 

 
II 

Уговорни орган по овом позиву за преговарачки поступак моли позваног понуђача,  да 
достави своју понуду за горе наведене услуге. Понуда треба садржавати сљедећа 
квалификациона документа: 
 
 1.   Лична способност понуђача  
1.1  Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да (члан 45 Закона):  

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 пензионог 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. 

1.2. У сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити Изјаву 
овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе 
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случајеви дефинисани тачком 1.1. од а) до д) . Изјава се  доставља у форми утврђеној 
Анексом 2 тендерске документације. 

1.3.  Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедеће документе којима 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 1.2:  

а)  Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена 
правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној 
организацији, за корупцију, превару или прање новца;  

б)  Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, којим 
се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да није 
предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне 
дјелатности; 

ц)  Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач 
измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и 
здравствено осигурање; 

д)  Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач 
измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза. 
Напомена: понуђач могже горе наведена документа доставити одмах уз понуду. 
У том случаји није их потребно накнадно достављати. 

1.4. У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно 
одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензионо-инвалидско осигурање, 
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду 
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје 
репрограмиране и текуће обавезе. 

1.5.  Доказе о испуњавању услова изабрани понуђач је дужан доставити у року од 5 (пет)  
дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. 
Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, 
рачунајући од момента предаје понуде  и морају бити оригинали или овјерене копије. 
За понуђаче који имају сједиште изван БиХ не захтјева се посебна надовјера 
докумената.  

1.6.  Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке 
уколико може доказати да је понуђач био крив за тежак професионални пропуст у 
посљедње три године,  али само уколико може доказати на било који начин, посебно, 
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 (докази у складу са постојећим прописима у БиХ). 

 
2.   Способност за обављање професионалне дјелатности  
2.1.  Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају 

бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке. 
2.2.  У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду 

доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим 
регистрима земље у којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду 
надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну 
дјелатност, која је у вези с предметом набавке: 

а)  Понуђач је у сврху доказа о испуњавању услова из члана 46. Закона дужан доставити 
актуелни Извод из судског регистра са свим прилозима. 

 
2.3.  Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије, с тим да датум 

издавања оригинала за тачку а) и б) не може бити старији од три мјесеца рачунајући од 
дана достављања понуде. 

 
3.       Техничка и професионална способност 
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3.1.  Што се тиче техничке и професионалне способности понуђачи морају да испуњавају 
сљедеће услове: 

      а)    списак извршених уговора у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама под (а), 
а који су у вези са предметном набавком, или од датума регистрације, односно почетка 
пословања, ако је кандидат/понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање 
од три године; 

     б)  у складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама под (б), образовне и професионалне 
квалификације пружаоца услуга и/или квалификације његовог руководећег особља, и 
нарочито квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга 

 
3.2  У сврху испуњавања услова из тачке 3.1 понуђачи су дужни доставити сљедеће доказе: 

а) Референц листа са потврдама о најмање два успјешно извршена уговора за сваку 
појединачну годину који су у вези са предметном и вриједности набавке у претходне 
три године године.У случају да се такве потврде из објективних разлога не могу 
добити, важи изјава о уредно извршеним уговорима, уз предочавање доказа о 
учињеним покушајима да се такве потврде обезбиједе. 
Потврде о уредно извршеним уговорима мора садржавати слиједеће податке: 
- назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката; 
- предмет уговора; 
- вриједност уговора; 
- вриједност и мјесто извршења уговора; 
- наводе о уредно извршеним уговорима. 
Уговорно орган задржава право провјере достављених потврда или изјава. 
б) Изјава понуђача о ангажованом адекватном техничком особљу које ће бити 
задужено за извршење предметних услугуа, а у којој се јасно наводи име, презиме и 
стручна спрема лица која ће учестовати у извршењу предметних услуга. 
 

III 
Рок за достављање понуда истиче 03.10.2016. године до 12:00 часова 
 

IV 
Финсијски дио понуде доставити у складу са Анексом I ове тендерске документације. 
Наведена набавка дефинисана је планом јавних набавки под бројем 5 - услуге. 
Шифра ЈРЈН: 72211000-7. 
 
 

V 
Позивамо Вас да понуду доставите у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком “ПОНУДА 
ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК –НАБАВКА УСЛУГА ПРОДУЖЕЊА ЛИЦЕНЦИ И 
ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА  PANTHEON–НЕ ОТВАРАЈ“, до 03.10.2016. године до 12:00 
часова.  
  
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                   Директор 
                                                 Мр сци. др Миодраг Марјановић 
 
                                                                                                                _______________________ 
                               

 
 

                                                     Анекс I 
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 
  ( техничка спецификација) 

 
Понуда број:______________ 
 

Р
б 

Назив услуге Ј.М. 
Кол. 
(1) 

Јединич. 
цијена 

без ПДВ-
а  

(2) 

ПДВ 
(3) 

Јединич. 
цијена 

са  ПДВ-
ом 
(4) 

Укупна 
вриједнос

т 
 

(1)X(4) 

Одржавање лиценци Pantheon 

1. 
Институт Бања Luka (5 ME,  5 RE i 
1 OTP Master) 

ком 10 
    

2. 
РЦ Требиње (2 МЕ и 1 OTP 
Master) 

ком 2 
    

3. 
РЦ И.Сарајево (1 МЕ и 1 OTP 
Master) 

ком 1 
    

4. РЦ Добој (2 МЕ и 1 OTP Master) ком 2     

5. РЦ Фоча (1 МЕ и 1 OTP Master) ком 1     

6. РЦ Зворник (2 МЕ и 1 OTP Master) ком 2     

Одржавање књиговодственог софтвера на годишњем нивоу 

1. 
Техничка подршка за цијели 
систем 

мјесец 12 
    

Укупна вриједност без ПДВ-а: 
 

 

ПДВ 17%: 
 

 

Укупна вриједност са ПДВ-ом: 
 

 

 
ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ! 
У одржавање лиценци је урачуната сва измјена софтвера условљена измјеном 
законске регулативе. 
Техничком подршком мора бити обухваћен цјелокупни систем. 
Понуђач се обавезује да рок за интервенцију износи__________сати. 
Понуђач се обавезује да ће обезбједити несметано функционисање цјелокупног 
система и да ће све евентуалне грешке и кварове отклонити у најкраћем 
могућем року. 
Путни трошкови приликом евентуалног одласка у регионалне центре 
износе________ по пређеном километру. 
 
Напомена: 
 

 За све додатне информације, ради формирања своје понуде, понуђачи могу 
контактирати самосталног референта набавке 051/490-602. 

 Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести  
цијена. 

 У случају разлика између јединичне цијене и укупног износа, исправка ће се 
извршити у складу са Инструкцијом добављачима. 

 
                                                                                              Потпис и печат понуђача 
                                                                                             _____________________ 
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Анекс II 
 

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 средиште се налази у _____________________ (Град/општина), 
на адреси ________________________________ (Улица и број), као 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) број: ____________ у «Службеном гласнику БиХ» 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: 
 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; 

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

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

 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 обевезом кандидата/понуђача да у случају додјеле 
уговора  достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног 
органа  и у року којег одреди уговорни урган 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 преставља кривично дјело предвиђено кривичним законима 
у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична 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 наведених органа. 

 
 

Изјаву дао: _____________________________    М.П.    
 

Мјесто и датум давања изјаве: _____________________________ 
 
 
Потпис и печат надлежног органа: _____________________________ 


