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ПОЗИВ
за достављање понуде у конкурентском захтјеву за извођење радова
„ Развој туристичких капацитета ушћа Босне у Савуизградња излетишта Ушће 2015-2016“ - I ФАЗА
У име Кајак кану рафтинг клуб „УШЋЕ“ Шамац, позивамо Вас да доставите понуду у поступку
конкурентског захтјева - „Развој туристичких капацитета ушћа Босне у Саву-изградња излетишта
Ушће 2015-2016“ I ФАЗА, финансираног од стране Министарства трговине и туризма

Републике Српске.
Процедура јавне набавке ће се обавити путем конкурентског захтјева на основу критериујума
најнижа цијена технички задовољавајуће понуде у складу са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ“ број 39/14 ), подзаконским актима који су донесени у складу
са Законом.
Рок за достављање понуда истиче 14.07.2017. године у 11,00 часова, када ће истог дана у 12,00
часова бити јавно отварање понуда у просторијама сједишта Кајак кану рафтинг клуб „УШЋЕ“
Шамац, у ул. Цара Душана 11, 76230 Шамац.
Право на учествовање у предметној набавци остварује се подношењем Захтјева за преузимање
тендерске документације:
1) лично подношење писменог захтјева у просторијама сједишта Кајак кану рафтинг клуб
„УШЋЕ“ Шамац, ул, Цара Душана бр.11, 76230 Шамац или
2) слањем захтјева на маил адресу: e-mail: kkrusce.samac@gmail.com
1. Предмет набавке
Предмет јавне набавке су земљани радови по пројекту „ Развој туристичких капацитета ушћа
Босне у Саву-изградња излетишта Ушће 2015-2016“ I фаза
1.1 Процијењена вриједност предметне набавке укупно износи 13.675,22 КМ без урачунатог ПДВа, односно до 16.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
2. Услови за учествовање
2.1. Да би учествовали у процедури јавних набавки понуђачи треба да испуњавају сљедеће услове:
а) Лична способност- члан 45. Закона о јавним набавка.
1) Понуђач доставља овјерену ИЗЈАВУ која не може бити старија од 15 дана овјерена код
надлежног органа којом потврђује да против понуђача није подигнута оптужница која је ступила
на правну снагу и није изречена правоснажна пресуда у кривичном поступку, којом се осуђује за
кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца.

2) Увјерење да понуђач није под стечајем нити је предмет проглашења стечајног поступка, није
предмет поступка ликвидације нити је у поступку обустављања пословне дјелатности.
3) Пореско увјерење да је порески обвезник пријавио и измирио све доспјеле порезе и споредна
пореска давања и
4) Увјерење о измиреним обавезама по основу индиректних пореза.
Понуђач који буде изабран као најповољнији обавезан је документацију којима доказује личну
спосоност из чл. 45 Закона о јавним набавка, доставити у року од 5 дана од дана достављања Одлуке
о избору најповољнијег понуђача.
б) Способност за обављање професионалне дјелатности- члан 46. Закона о јавним
набавкама
Понуђач доставља:
- актуелни извод из судског регистра (не старији од три мјесеца)
- копија Увјерења о пореској регистрацији-ИД број.
Понуде понуђача који су доставили погрешне изјаве, документацију, или их нису никако доставили,
биће одбачене.
в) Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције-члан 52. Закона о јавним
набавкама.
Понуђач доставља : овјерену ИЗЈАВУ која не може бити старија од 15 дана овјерена код
надлежног органа (Образац у прилогу) којом потврђује да:
• да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама које за циљ имају корупцију у
предметној јавној набавци,
• да његова понуда не може проузроковати сукоб интереса у складу са важећим прописима о
сукобу интереса у Босни и Херцеговине.
Достављено:
1) Веб сајт Општине Шамац
2) Евиденцији и
3) Архиви.
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