ЈАВНА УСТАНОВА
НАЦИОНАЛНИ ПАРК СУТЈЕСКА
ТЈЕНТИШТЕ
Тел: +387 58 233-102, Фаx: 233-114,220-191
Е-маил:junp.sutjeska@gmail.com
Датум: 20.09.2018.године
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА О УСЛУГАМА ИЗ
АНЕКСА 2 ДИО Б, ЗЈН БиХ

Поштовани,
У име ЈУ Национални парк “Сутјеска“ Тјентиште позивамо Вас да доставите понуду у
поступку додјеле уговора за Банкарске услуге одобравање дугорочног кредита.
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле
уговора о услугама из Анекса II дио Б,Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ
број:66/16 од 06.09..2016.)
ПОДАЦИ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ
Уговорни орган:
Адреса:
ИДБ:
Телефон:
Факс:
Web adresa:

ЈУ Национални Парк „Сутјеска“ Тјентиште
73311 Тјентиште
4401417310001
058/233-102 ,085/233-108
058/233-114
npsutjeska.info

ПОДАЦИ О КОНТАКТ ОСОБАМА
Контакт особа :
Телефон:
Факс:
Е-маил:

Драгомир Дракул
065/759-568
058/233-114
junp.sutjeska@gmail.com

Податке везано за поступак јавне набавке понуђачи могу добити искључиво од контакт особе
како је наведено у позиву за достављање понуда.Позив за достављање понуда се може преузети
са web странице npsutjeska.info или у просторијама ЈУНП“Сутјеска“Тјентиште.
У складу са чланом 52 Закона о јавним набавкама БиХ ,у овом поступку јавне набавке нема
привредних субјеката који не могу учествовати.
1.Предмет јавне набавке: Банкарска услуга одобравање дугорочног кредита у износу од
1.500.000,00 КМ .
Процјенјена вриједност набавке је: 480.000 КМ без ПДВ-а
2. Понуђач уз понуду је обавезан доставит прелиминарни отплатни план кредита.
Понуде се достављају до 26.09.2018.године до 11:45 сати
Јавно отваррање понуда вршитће се 26.09.2018. одине у 12:00 сати

2. Услови за учешће и потребни докази
2.1 Уз понуду ОБАВЕЗНО доставити документа:
2.2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЧЕ –ЛИЧНА СПОСОБНОСТ (Члан 45. ЗЈН)
-ИЗЈАВА , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђача да по члану 45. тачка
1. под а),б),ц) и д) ЗЈН БиХ, „СЛ.Гласник БиХ“, бр.39/14 нису искључени из права учестовања у
поступку јавне набавке, (образац изјаве у прилогу тендерске документације – ИЗЈАВА МОРА
БИТИ ОВЈЕРЕНА ОД НАДЛЕЖНОГ ТИЈЕЛА ОВЛАШТЕНОГ ЗА ОВЈЕРУ ДОКУМЕНАТА (општински
орган, суд,нотар)
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ –СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ( Члан 46.
ЗЈН)
Доказ о регистрацији фирме за предметну набавку (рјешење министарства, рјешење о упису
субјекта у судски регистар или извод из судског регистра).
У овом поступку јавне набавке нема привредних субјеката који су искључени из права учешћа
по основу сукоба интереса (Члан 52. ЗЈН БиХ).

Назив понуђача:____________________________________
Број понуде :
Датум:

Дугорочни кредит у износу од 1.500.000,00 КМ
Рок отплате је 144 мјесеца ( 12 година) без грејс периода
Средство обезбјеђења је гаранција Владе Републике Српске

Редни број

1.1.

Дугорочни кредит – укупни трошкови кредита
(1.1.+1.2.-1.3)
1.3.)
Укупан износ камате
%

1.2.

Накнада за обраду и сервисирање кредита

1.3.

Попуст

1.

Цијена понуде без
ПДВ- а (КМ)

Опис услуга

_%

_%

М.П.
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
(потпис)
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 разлике 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.
Јединична цијена за ставке 1.1.; 1.2. и 1.3. је исказани проценат (%).

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ
страна 1 од 2
Број набавке: _____________________________
Број понуде: ________________
Датум: _____________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа
Адреса
Сједиште
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 овлаштеног представника
групе):
Назив и сједиште понуђача
(овлаштени 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 је у систему ПДВ:
Адреса за доставу поште
Е – маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на Беб сајту дана ____________,
достављамо вам понуду и изјављујемо следеће:
1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Укупна цијена понуде без ПДВ-а: _________________КМ
или словима______________________________________________________
Попуст у износу од _________% тако да цијена са попустом и без ПДВ-а износи _________
КМ или словима _____________________________ КМ.

ПДВ (17%): ______________ КМ или словима __________________________
Укупна цијена са ПДВ-ом: ____________________КМ
или словима ______________________________________________________
Рок и начин плаћања за:________________________
2. ПОДУГОВАРАЊЕ (уколико понуђач има намјеру подуговарања)
Назив и сједиште подуговарача:
и/или

_______________________________________________________

Дио уговора који се намјерава подуговарати:
____________________________________________________________
(понуђач може навести оба или само један од напријед наведених података, чиме је изјавио
да има јасну намјеру подуговарања)
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. Наша понуда важи 60 (шездесет) дана (бројем и словима) од дана истека рока за достављање
понуда, односно до ____2018.године.
5. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке обавезујемо са да ћемо
доставити гаранцију за добро извршење уговора у складу са условима из ове тендерске
документације.
6.

Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се доставити доказе о испуњавању
квалификационих услова за које смо приложили изјаве, у складу са условима прописаним
овом тендерском документацијом.

М.П.

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
______________________
(име и презиме)

Изјава о испуњености услова из чланка 45. ставак (1) тачака 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
__________________________________________________ (Назив привредног друштва или обрта
или сродне дјелатности), ИД чије сједиште се налази у __________________ на адреси
_________________________________________ ,(Град/општина, Улица и број), као понуђач у
поступку јавне набавке ________________________________________(Навести тачан назив јавне
набавке и врсту поступка), а којег проводи уговорни орган ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште (Навести
тачан назив уговорног органа), за који је објављено Обавјештење о јавној набавци број:
______________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _________ , а у складу са чланом 45.
ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Кандидат/понуђач ________________________ у наведеном поступку јавне набавке,
којег представљам, није:
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организираног криминала, корупције, преваре или прања новца у складу важећим прописима у
БиХ или земљи регистрације,
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предметом ликвидацијског поступка,
ц) Пропустио испунити обaвезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације,
д) 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 обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави
документе из члана 45. става (2) тачке од а) до 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 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 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.
Такођер изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне
набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавама БиХ у случају сумње у тачност
података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код
надлежних органа.
Мјесто и датум давања изјаве:
__________________________

Потпис и печат надлежног тијела:_________________________

Изјаву дао:
__________________
(Име и презиме)

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 ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште (навести тачан назив
уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено
обавјештење) број:____________________у „Службеним Гласнику БиХ“
Број:_____________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под
пуном 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 одговороном лицу у
уговорном року,укуључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу
обављања у оквиру службеног овлаштења, 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 лица или одговороног лица.
3. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговороном лицу у
уговорном року,укуључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да
обави у оквиру свог службенон овлаштења, 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 учестовао у било какавој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка
јавне набавке.
Давањем ове изјаве,свјестан сам кривчне одгворности предиђене за кривично дјело давање мита
и дуга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним
законима Босне и Херцеговине.

Мјесто и датум давања изјаве:________________,__.__.2018.године
__________________________

Потпис и печат надлежног тијела:____________________

__________________
(Име и презиме)

УГОВОР О КРЕДИТУ
нацрт

Закључен дана

2018.године у Фочи, између:

1. КОРИСНИК УСЛУГЕ:
Јавне Установе национални парк „Сутјеска“ Тјентиште, кога заступа Директор Дејан Павловић
( у далјем тексту корисник услуге)
2. ДОБАВЉАЧ:
“_________________________“ са сједиштем у __________________, кога заступа,
Директор _______________________( у даљем тексту добављач)
Члан 1.
Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна у вези са
одобреним кредитом за потребе Јавне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште.
Члан 2.
Банка даје кредит у износу од 1 . 500.000,00 КМ Кориснику кредита, а Корисник
кредита узима од Банке кредит у износу од 1.500.000,00 КМ.
Члан 3.
Отплата кредита ће се вршити у
једнаке мјесечне рате у износу КМ
_, почев од
_________2018.године, у складу са отплатним планом, усаглашеним између уговорних страна.
За вријеме трајања грејс периода Корисник кредита ће мјесечно плаћати Банци само камате,
обрачунате по овим Уговором уговореној каматној стопи.
Члан 4.
Корисник кредита је дужан Банци платити камату по стопи
% годишње.Каматна стопа
је фиксна. Обрачун камате се врши мјесечно, (календарски ) уназад.
На сва доспјела, а у року неизмирена потраживања Банка има право обрачунати и
наплатити затезну камату по каматној стопи увећаној за ___% у односу на уговорену каматну
стопу, од дана доспјећа до коначне исплате дуга.
Ефективна каматна стопа на кредит ( ЕКС ) износи
_% годишње и исказана је у отплатном
плану који је прилог овог Уговора.

У израчунавање ефективне каматне стопе улази накнада за обраду и сервисирање кредита у
износу од КМ
(
% од износа одобреног кредита ).
Члан 5.
Корисник кредита је дужан платити Банци накнаду за обраду и сервисирање кредита у висини
од
% од износа одобреног кредита.
Накнада се плаћа унапријед, прије кориштења кредита или из одобреног кредита уколико се
уговорне стране тако договоре.
Члан 6.
У периоду трајања кредита Корисник је обавезан бити депонент Банке и обављати платни
промет преко рачуна отворених код Банке, минимално сразмјерно висини кредитног задужења.
У случају непоштивања ове одредбе Банка има право повећати каматну стопу за 1 п.п.
Члан 7.
У случају да Корисник кредита изврши пријевремену отплату кредита, Банка има право
обрачунати и наплатити накнаду на износ недоспјелог кредита, према Одлуци о Тарифи Банке.
Члан 8.
У случају да у току отплате кредита дође до промјене курса КМ у односу на ЕУР, преостале
обавезе дужника по кредиту Банка ће наплаћивати у КМ примјењујући средњи курс ЕУР-а
Централне Банке БиХ у моменту наплате.
Члан 9.
На име обезбјеђења наплате кредита Корисник ће доставити Банци:
- Бјанко мјенице са клаузулом „без протеста“ уз мјеничне овјерене од тражиоца
пласмана и потписане од стране овлаштене особе, уз мјеничне изјаве да Банка може
попунити исте након доспјећа дуга по овом Уговору (
ком.),
- Средство обезбјеђења је гаранција Владе Републике Српске
-

,

Члан 10.
На захтјев банке, Корисник кредита ће у року важења овог Уговора, доставити инструменте
обезбјеђења преко уговореног броја, уколико је то Банци потребно ради наплате дуга, односно,
доставиће нове инструменте обезбјеђења плаћања уколико су ти инструменти уведени
законским прописима односно уколико је дошло до статусне промјене Корисника кредита.
Члан 11.
Корисник кредита се обавезује писмено обавијестити Банку о свим својим статусним
промјенама. Уколико дође до статусних промјена, Корисник кредита се обавезује да ће он или
његов правни сљедник извршити све обавезе из овог Уговора.

Члан 12.
Заснивање залога ороченог депозита ће се регулисати посебним Уговором о залогу који чини
саставни дио овог Уговора.

Члан 13.
Корисник кредита и Судужник су обавезни да, у циљу праћења њиховог пословања, ликвидности
и солвентности, доставља Банци периодичне и годишње извјештаје о пословању и омогући увид
и доставу и друге неопходне документације, на захтјев Банке у циљу провођења мониторинга.
Члан 14.

Корисник кредита даје право Банци да за све вријеме трајања овог Уговора приступа
Централном регистру кредита а у сврху праћења изложености Корисника кредита другим
банкама.
Члан 15.

У случају блокаде и принудне наплате протестом мјеница, Корисник кредита се обавезује
доставити Банци замјенске мјенице у року од 5 радних дана, у броју у којем су протестиране.

Члан 16.

Банка има право да откаже Уговор прије истека уговореног рока ако Корисник кредита не
извршава своје обавезе из Уговора у року и на начин одређен Уговором.
Отказивање Уговора се врши писменим путем уз отказни рок од 30 (тридесет) дана. Након
истека отказног рока, Корисник кредита и Банка ће уговорити термин и начин враћања
кредитних средстава, камате и трошкове.

Члан 17.

За све што овим Уговором није предвиђено а односи се на садржај овог Уговора,
примјењиват ће се дредбе Закона о облигационим односима и акта Банке.

Члан 18.
У случају спора по овом Уговору надлежан је Суд у Фочи. У судском поступку Банка има право
захтијевати законске затезне камате за период кашњења у измирењу кредитних обавеза и
трошкове поступка.
Члан 19.
Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истовјетна примјерка од којих 3 (три) примјерка за Корисника
кредита, а 3 (три) примјерка за Банку.

КОРИСНИК
КРЕДИТА:
БАНКА:




НАПОМЕНА:
Уговор не треба попуњавати већ служи да се Понуђач упозна са одредбама Уговора а
које нису дефинисане тендерском документацијом.
Нацрт Уговора овјерити и потписати као доказ да је Понуђач упознат и сагласан са
одредбама Нацрта.

