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ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
„ Штампање и ковертирање рачуна“

КОНКУРЕНТСКИ ПОСТУПАК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА

Бања Лука, април 2017. године
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I ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: „Водовод“ а.д. Бања Лука
Адреса: ул. 22 априла број 2, 78 000 Бања Лука
ИДБ: 401006950000 ЈИБ: 4401006950000;
Телефон: 051/233-010,
Факс: 051/233-010,
Веб адреса: www.vodovod-bl.com

2. Подаци о особи задужeној за контакт
Контакт особа: Горан Блажић, тел: 051/233-010,
Факс: 051/233-010,
е-маил: nabava@vodovod-bl.com

3. Редни број набавке
Референтни број из Плана набавки: З.Б.9.

4. Подаци о поступку јавне набавке
4.1. Врста поступка јавне набавке: Конкурентски поступак за доставу понуда.
4.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ) је: 25.000,00 КМ.
4.3. Врста уговора о јавној набавци: услуга.
4.4. Период на који се закључује уговор: 1 година.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
5. Опис предмета набавке
Предмет овог поступка је услуга штампања и ковертирања рачуна (фактура).
Ознака и назив из ЈРЈН (CPV): 79000000-4
6. Количина предмета набавке
Уговорни орган ће припремити податке за штампу и доставити их Извршиоцу
услуга у договореном формату, са јасно дефинисаном количином за штампу и
ковертирање, прије сваког заданог извршења. Стварна количина рачуна за штампу
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и ковертирање ће зависити од потреба уговорног органа (оквирна процјена
уговорног органа је око 17.500 рачуна на мјесечном нивоу).

7. Техничке спецификације
1. Штампа рачуна на перфорираном папиру
Формат: 210 х 297 mm са уплатним купоном (А4),
Врста папира: 80 gr/m2 – OCR, намјењен за кориштење у ласерским штампачима,
Врста штампе: једнобојна, са могућношћу обостране штампе,
Позиција перфорације: Хоризонтала се налази на 99 mm од доње ивице рачуна,
вертикална се налази на 138 mm од лијеве ивице рачуна и протеже се од хоризонталне
перфорације до доње ивице рачуна. Перфорација је машинског типа – не рупичаста која
хвата више листова одједном.
2. Коверта за машинско паковање десни прозор
Формат: 114 х 229 mm
Врста папира: 80 gr/m2
Врста штампе: једнобојна (плава)
Димензија прозора: 45 х 90 mm
Изглед коверте: Предштампан лого предузећа (плава боја)
Начин затварања: Лијепи се влажним поступком (намјењена за машину за
ковертирање)
8. Мјесто испоруке робе
Мјесто испоруке ковертираних рачуна је на адресу: ''ПОШТЕ СРПСКЕ'' 78102 Бања Лука.

9. Рок извршења услуге
Рок за штампу и ковертирање је 3 (три) дана, а трајање уговора је 1 (једна) година.
III УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ

10. Услови за квалификацију
Да би учествовао у конкретном поступку јавне набавке, понуђач мора задовољавати
минималне квалификационе услове, утврђене сразмјерно предмету ове набавке и то:
a) да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке;
b) да је технички и професионално способан за реализацију предметног уговора.
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10. 1. Способност обављања професионалне дјелатности
Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају
бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке.
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 обезбједе 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.
У конкретном случају за домаће понуђаче актуелни извод из судског
регистра, не старији од три мјесеца од крајњег рока за достављање понуда.
Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије.
10.2.Техничка и професионална способност
Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи требају испунити
сљедеће минималне услове:
а) Понуђач мора бити технички опремљен и кадровски оспособљен за вршење услуге
која је предмет набавке (потребно је да понуђач располаже са минимум 2 запослена
радника ВСС техничког смјера и минимум 1 запослен ВСС графичко дизајнерског
смјера).
б) Списак извршених уговора, односно потврду о успјешно реализованим најмање два
уговора у посљедње три године, минималне вриједности 20.000 КМ на годишњем
нивоу по појединачним уговорима, чији је предмет исти као и предмет ове набавке.
в) Квалитет штампе рачуна минимум 600 x 600 dpi једнобојна штампа са могућношћу
двостране штампе, брзине штампања минимално 110 страница А4 формата у минути.
г) Улазни капацитет минимум 4000 листова А4 формата, излазни капацитет минимум
3000 страна и могућност пражњења за вријеме штампе.
д) Перфорација – аутоматска, минимум 3000 листова на сат.
10.3. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на
основу сљедећих докумената:
1. Потврде о успјешно реализованим уговорима из тачке 10.2. под б), у форми списка
извршених уговора уз потврду коју даје друга уговорна страна о њиховој реализацији.
Потврда о уредно извршеним уговорима мора садржавати сљедеће податке:
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а) Назив и сједиште уговорних страна;
б) Предмет уговора;
в) Вриједност уговора;
д) Вријеме и мјесто извршења уговора;
ц) Наводе о уредно извршеним уговорима.
2. Изјава о запосленим или ангажованим особама са именом и презименом и
квалификацијама (са назнакама да ли је особа у сталном радном односу код понуђача).
3. Изјава понуђача о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама за извршење
предметне услуге у којој ће навести прецизне податке како је захтјевано у тачки 10.2.
под в), г) и д).
IV ПОДАЦИ О ПОНУДИ
11. Садржај понуде и начин припреме понуде
Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму. При припреми
понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације.
Понуда мора садржавати најмање:
a) Попис документа садржаних у понуди.
b) Образац за понуду – Анекс- 1;
c) Изјава понуђача;
d) Образац за цијену понуде – Анекс-2;
e) Извод из судског регистра;
f) Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама;
g) Документа из тачке 10.3. којима се доказује техничка и професионална
способност,
h) Нацрт уговора;
12. Начин достављања понуда
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу,
на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у
обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог
времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.
Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног
органа, у затвореној омотници (коверти) на којој, на предњој страни омотнице
(коверте), мора бити наведено:
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НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА: „Водовод„ а.д.
АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА : улица 22. априла број 2, 78 000 Бања Лука
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ : ''Штампање и ковертирање рачуна'',
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом
тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене
потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити
чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим
гарантних докумената. Под чврстим увезом се подразумијева књижни увез или други
увез који је осигуран јемствеником. Дијелови понуде као што су узорци, каталози,
медији за похрањивање података 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, у складу са чланом 8.
став (6) и (7) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда. Ако
понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно
нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не морају додатно нумерисати.
Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити израђена на
начин да чини цјелину, онда се израђује у два или више дијелова. У том случају сваки
дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова,
а понуђач мора у садржају понуде навести од колико се дијелова понуда састоји. Када
понуда садржи више дијелова, странице или листови се означавају на начин да сваки
слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице или
листа којим завршава претходни дио.
13. Допуштеност доставе алтернатвних понуда
Нису допуштене алтернативне понуде.
14. Образац за цијену понуде из Анекса
Образац за цијену понуде који је дат као Анекс-2 Упутства о начину и припреми
модела тендерске документације, се припрема у складу са захтјевима из тендерске
документације и чини саставни дио тендерске документације.
Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке
које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
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Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду
за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не
може бити 0.
15. Начин одређивања цијене понуде
Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде је непромјењива.
У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде (без ПДВ-а), понуђени попуст и на
крају цијeна понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а).
Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).

16. Критеријум за додјелу уговора
Критеријум за додјелу уговора је: најнижа цијена.

17. Језик и писмо понуде
Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на
латиничном или ћириличном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на
једном од службених језика у Босни и Херцеговини.
Изузетно дио пропратне документације (каталози, брошуре, и сл.) може бити и на
другом језику.

18. Рок важења понуде
Рок важења понуде је 60 дана.
Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок
важења понуде онај који је наведен у тендерској документацији.
У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској
документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1)
Закона.
Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење
рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је
одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току
поступка јавне набавке.
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V ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
19. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда
Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 13. ове тендерске документације и
то:
Уговорни орган: „Водовод„ а.д.
Улица и број: 22. априла број 2, 78 000 Бања Лука
Соба број: 1-протокол
Датум: 24.04.2017. године
Вријеме до када се примају понуде: до 1200 сати.
Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене
понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико
понуде не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом.
20. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда
Уговорни орган: „Водовод“ а.д.
Улица и број: 22. априла број 2., 78 000 Бања Лука
Соба број: 29 (мала сала)
Понуде се отварају дана 24.04.2017. године у 1230 сати.
21. Нацрт уговора
Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт уговора, у који су унијети сви
елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити Нацрт
уговора у који су унијели податке из своје понуде, те обавезно парафирати и овјерити
печатом Нацрт уговора.
VI ОСТАЛИ ПОДАЦИ
22. Рок за доношење одлуке о избору
Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или
поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7
дана од дана истека важења понуде.
Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим
понуђачима у поступку набавке најкасније у року од 7 дана, од дана доношења одлуке о
избору или поништењу поступка набавке електронским путем, или путем поште.
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23. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу
Плаћање изабраном понуђачу, ће се вршити у року од 20 дана од дана извршења услуге
и запримања фактуре, на жиро рачун понуђача, који се налази на фактури.
VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
24. Трошак понуде и преузимање тендерске документације
Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.
Тендерска документација се може преузети само са портала јавних набавки БиХ

www.ejn.gov.ba
Понуђачи који тендерску документацију нису преузели са наведеног портала неће моћи
учестовати у даљем току јавне набавке.

25. Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења
Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 5 дана прије истека рока за подношење
понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на
захтјев привредног субјекта за појашњење, измјенити тендерску документацију. О свим
измјенама тендерске документације дужан је обавјестити све потенцијалне понуђаче за
које зна да су преузели тендерску докумнтацију, на један од начина наведених у тачки
26. тендерске документације.
У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде
захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен
насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.
У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће
обавјестити све потенцијалне понуђаче који су преузели тендерску документацију на
један од начина из тачке 24. тендерске документације, стим да у одговору о појашњењу
неће наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење. Захтјев за
појашњење се може тражити најкасније 3 дана прије истека рока за пријем понуда.
Уговорни орган је дужан у року од 2 дана, а најкасније 1 дан прије истека рока за
подношење понуда доставити писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима.
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26. Повјерљивост документације привредних субјеката
Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви,
дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти
подаци сматрају повјерљивим.
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 ;
c) докази о личној ситуацији понуђача ( у смислу одредби чл.45-51 Закона).

27. Измјена, допуна и повлачење понуда
До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и
то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 13.
тендерске документације, и то:
НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА „ Водовод „ а.д.
АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА : улица 22 априла број 2., 78 000 Бања Лука
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ : ''Штампање и ковертирање рачуна ''
ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача
Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да
достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и
броја набавке и то најкасније до рока за пријем понуда.
Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем
понуда.
28. Неприродно ниска понуђена цијена
У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде,
има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме
модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и понуда, те
затражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.
По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети
уговорни орган и о томе обавјестити понуђача у писменој форми.
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У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложење из
којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу по тој
цијени, такву понуду може одбити.

29. Преференцијални третман домаћег
У складу са чланом 67. Закона о јавним набавкама БиХ и Одлуке вијећа Министара
БиХ о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег уговорни орган је
обавезан примјенити цијеновни преференцијални третман искључиво у сврху
поређења понуда ( 10% за уговоре који се додјељују у 2017. години ).
Домаће понуде су понуде које подносе правне или физичке особе са сједиштем у БиХ и
које су регистроване у складу са законима БиХ и код којих , у случају уговора о
услугама, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и
Херцеговине.
Докази којима понуђачи доказују да подлијежу примјени преференцијалног третмана
домаћег су: Извод из судског регистра или потврда или увјерење издата од надлежне
Пореске управе РС или Пореске управе ФБиХ којима се доказује да понуђач посједује
минимално 50% радне снаге из БиХ који ће бити ангажовани на извршењу уговора.

30. Поука о правном лијеку
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року
од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача („Службени
гласник БиХ“, број 39/14).

31. Потребна документација уз достављене понуде
Уз понуду потребно је обавезно доставити прилоге које наводимо, те ће понуде које не
садрже исте бити одбачене као непотпуне.

ПРИЛОЗИ:
I Образац за понуду - Анекс-1
II Изјава понуђача
III Образац за цијену понуде – Анекс-2
V Образац изјаве из члана 52. Закона
VI Нацрт уговора
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АНЕКС-1

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ
УГОВОРНИ ОРГАН: „Водовод“ а.д. Бања Лука

ПОНУЂАЧ:_________________________________________________________
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:________________________________________________
ИД –број: понуђача:__________________________________________________

КОНТАКТ ОСОБА (за ову понуду)

Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
E-mail
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних набавки у
предмету набавке „Штампање и ковертирање рачуна“, достављамо понуду и изјављујемо
сљедеће:
1.

У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације у предмету јавне набавке
„Штампање и ковертирање рачуна“, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости,
без икаквих резерви или ограничења.

2.

Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба, у
складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним
роковима, без икаквих резерви или ограничења.

3.

Укупна цијена наше понуде са попустом без ПДВ-а износи: ____________________КМ.
У прилогу се налази наш образац за цијену понуде, који је попуњен у складу са
захтјевима из тендерске документације.

4.

Ова понуда важи _______дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда.

5.

Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:
а) да ћемо доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности,
способности који су тражени тендерском документацијом, а у року од 5 дана, а
што потрвђујемо изјавама у овој понуди.

Име и презиме лица које је овлаштено да представља добављача:
[…………………………………………………………………]

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

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

Печат фирме/предузећа:

М.П.

13

„ ВОДОВОД „ а.д. Бања Лука

АНЕКС- 2

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ
Назив добављача: ________________________
Понуда бр. ______________________________
Датум:__________________________________

Р.бр.

Назив

ЈМ

Количина

Јединична цијена
без ПДВ-а

Укупна цијена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

6 (4х5)

1

Штампање и
ковертирање рачуна

ком

1

2

Штампање полеђине
рачуна

ком

1
Укупна цијена без ПДВ-а:
Попуст %:

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:

Словима:_________________________________________________________________________

Потпис и печат добављача__________________________

Напомена:
1. Цијене морају бити изражене у КМ. 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 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.
5. Овај образац за цијену понуде је једна од могућих опција.
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Писмена изјава у вези члана 52. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14)
Ја, ниже потписани _____________________________(Име и презиме), са личном картом
број:__________________ изданом од _________________________________, у својству
представника привредног друштва_______________________________________________
ИД број:______________________________ , чије сједиште се налази у __________________
на адреси _____________________________________________________ као понуђач
у
Конкурентском поступку за доставу понуда, којег проводи „Водовод“ ад Бања Лука, у предмету
набавке роба: ''Штампање и ковертирање рачуна '', а у складу са чланом 52. став 2. Закона о
јавним набавкама БиХ, под пуном и 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 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
тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.

3. 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 да обави у оквиру свог службеног овлашћења, 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 току предмета
поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање
мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у
кривичним законима Босне и Херцеговине.
Напомена:
Изјава мора бити овјерена од надлежног органа.
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Изјаву дао:
__________________________

Мјесто и датум давања изјаве:
___________________________

Потпис и печат понуђача:
____________________________

М:П:
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НАЦРТ УГОВОРА
Сачињен у «Водоводу» а.д. Бања Лука између уговорних страна:

«ВОДОВОД» а.д. Бања Лука, ул. 22. априла бр. 2 Бања Лука ( у даљем тексту: Купац)
кога заступа директор друштва Мр Бранка Трнинић, дипл. инж. грађ., и
«________________________» _______________, улица_________________ ( у даљем
тексту:
Продавац),
кога
заступа
директор
друштва
_____________________________________,
ИБ _______________________,

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуге штампања и ковертирања електорнског писма
(рачуна), након проведеног конкурентског поступка за достављање понуда, у складу с
одредбама члана 88. Закона о јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ» број
39/14 ).
Члан 2.
Понуда понуђача___________________________________ број:___________________
од ____________.2017.године, је изабрана као најповољнија и иста је саставни дио
овог уговора.
Члан 3.
Услуге из члана 1. овог уговора, Извршилац услуга ће вршити, по цијени из понуде
број: ____________ од ______________ године, како слиједи:
- штампање електронског писма (рачуна), на папиру формата А4, штампање
једнострано (техника црно-бијела), ковертирање рачуна у коверте с прозором са
предштампом у двије боје по ________ КМ по пошиљци, без ПДВ-а,
- штампање додатне стране (техника црно бијела) по ___________ КМ по страни, без
ПДВ-а.
Члан 4.
Извршилац услуга се обавезује да ће:
- пријем поштанских пошиљака вршити Пошта 78 102 Бања Лука,
- преузимати од Корисника услуга припремљене податке за штампу у
договореном електронском облику,
- програмски уредити одговарајуће стандарде форме, према договору са
Корисником услуга,
- извршити штампу електронског писма (рачуна) у црно-бијелој техници,
формат А4,
- извршити предштампу у двије боје на ковертама са прозором, са ознаком:
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а) у горњем десном углу адресне стране пошиљке одштампати ознаку
«поштарина плаћена у пошти 78 102 Бања Лука» ,
б) у лијевом горњем углу адресу пошиљаоца,
- ковертирати - запаковати електронско писмо у форми обичне писмоносне
пошиљке у складу са посебним условима за вршење поштанских услуга,
- штампање, ковертирање и предају на пренос електронског писма извршити у
року од три (3) радна дана од дана преузимања података, ако се исти предају до 9.00
часова тог дана.
Члан 5.
Корисник услуга се обавезује, да ће припремити податке за штампу и доставити их
Извршиоцу услуга у договореном формату, са јасно дефинисаном количином за
штампу и ковертирање, прије сваког заданог извршења.
Члан 6.
Извршилац услуга ће по извршеном послу, испоставити фактуру Кориснику услуга за
извршене услуге до 5. у мјесецу за претходни мјесец, а на основу достављених података
за извршене услуге.
Извршилац услуга ће на испостављеној фактури посебно исказати износ за извршене
услуге штампања и ковертирања електронског писма (рачуна), а посебно износ за
извршене услуге штампања додатне стране рачуна.
Члан 7.
Корисник услуга се обавезује да ће платити испостављену фактуру у року од 20 дана од
дана испостављања фактуре, а за неблаговремено плаћање платити затезну камату.
Члан 8.
Подаци достављени од стране Корисника услуга представљају пословну тајну и
Извршилац услуга ове податке смије користити искључиво у сврху реализације овог
Уговора.
Уколико због повреде обавезе пословне тајне од стране Извршиоца услуга настану
штетне посљедице по Корисника услуга, Извршилац услуга ће Кориснику услуга
надокнадити сву насталу штету у складу са позитивним законским прописима, који
регулишу накнаду штете у оваквим случајевима.
Обавезу накнаде штете према важећим законским прописима имају уговорне стране и у
случајевима када једна страна од њих неуредним испуњењем или неиспуњењем
уговорне обавезе проузрокује штету другој уговорној страни.
Члан 9.
Уговор се закључује на период од годину дана, с тим што свака уговорна страна овај
Уговор може раскинути писаним путем, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана. У случају
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неиспуњавања уговорних обавеза једне стране, друга страна може раскинути Уговор
писаним путем без отказног рока.
Члан 10.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примјењиваће се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима РС („Службени гласник РС“, број 17/93, 3/96
и 74/04 ) и остали позитивни прописи.
Члан 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће рјешавати споразумно, у противном
надлежан је Окружни привредни суд у Бања Луци.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примјерка.

ЗА ПРОДАВЦА:

ЗА КУПЦА:

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

___________________________

____________________________

Напомена: Коначан текст уговора уговорне стране ће прецизирати након избора најповољнијег
понуђача.
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