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1.Подаци о уговорном органу 

Уговорнн орган: Општинска управа Општине Угљевик 

Адреса: Трг Драже Михаиловића бр.1, 76 330 Угљевик 

Идентификацијски број:4400458050000 

Телефон: 055/773-770; 055/773-772 

Фах: 055/772-336; 

Контакт особа: Мирослав Мирковић и Гордана Вујевић 

е-таИ: јаупепађа\ ;ке2012@ћо1тааЈ1.сот 

страница: \у\\-лу.ор81:Јпаиа1ЈеуЈк.пе1., 

2.Врста поступка набавке 
Поступак набавке на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о 
јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ", број 39/14). 

3.Предмет набавке 
Набавка услуга: Услуге поправке ватрогасног возила „Камаз", као и уградња резервних 
дијелова. 
Овај позив уговорни орган је објавно на својој луећ страници. 

-Молимо Вас да нам доставите понуду за набавку услуга поправке ватрогасног возила 
„Камаз", по спецификацији наведеној у приложеној документацији Позива за 

достављање понуда. 

-Рок извршења услуге: 40 дана од дана обостраног потписивања уговора. 
Конкретна поправка ће се радити по посебном испостављеном радним налогом 
од стране Наручиоца услуга. 

-Плаћање услуга: у року од 15 дана од дана извршене услуге и испостављене фактуре. 
-Мјесто извршења услуга: Сервис даваоца услуга. 
-Гарантни рок на уграђене дијелове: минималмо 1 (једна) година од дана уградње 

дијелова. 
-Дужина важења понуде: минимално 60 (шездесет) 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. 

4.Саджај понуде 
Понуђачи су обавезни уз понуду доставит следећу документацију којом потврђују да 
испуњавају услове тражене захтјевом за доставу понуда. 

а) Попуњен Образац за достављање понуде-услуге, која је дата у документацији 
захтјева за достављање понуда (Анекс 1) 

б) Попуњен Образац за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити, потписати и 
овјерити, са цијенама без урачунатог ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном 
цијеном са урачунатим ПДВ-ом изражено у КМ, како је дато у тендерској 
документацији (Анекс 2 ). 

ц) Доказ о регистрацији у релевантном или трговачком регистру у земљи у којој је 
понуђач основао фирму, а којом доказује његово право да се професионално бави 
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одређеном дјелатношћу која је предмет набавке. 
д) Овјерен и потписан Нацрт Уговора (Анекс 3). Сваку страну Уговора који је дат уз 

захтјев за достављање понуда, понуђач (овлаштено лице понуђача) је обавезан да 
попуни и парафира, те приложи уз понуду. 

5.Критериј за додјелу уговора 
Најнижа цијена технички прихватљиве понуде. 

6.Начин поношења понуде и рок 
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и документацијом за 
предметну набавку у прилогу. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у 
затвореној коверти, овјереној печатом, на адресу: Протокол: Општинска управа 
Општине Угљевик, Трг Драже Михајловић бр.1, 76330 Угљевик и то најкасније до 
16.11.2015.године до 12:00 сати, са назнаком: 

„Понуда за набавку услуга поправке ватрогасног возила „Камаз", 
број: 02-404-140/15 - Н Е ОТВАРАЈ" 
На полеђини пошиљке мора битио назначен назив и адреса понуђача. 

Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. 
Благовременим понудама се сматрају понуде које су до истека рока за подношење 
понуде приспјеле на Протокол Наручиоца, 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 измјени, допуни или повуче своју 
понуду. Понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде, на начин који је 
одређен за подношење понуда, на адресу Купца: Протокол" Општинска управа 
Општине Угљевик", Трг Драже Михајловић бр.1, 76330 Угљевик, са назнаком: 
„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕНЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПОПРАВКЕ 
ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА „КАМАЗ" БРОЈ:02-404-140/15 

7.Мјесто, вријеме и начин отварања понуда 
Наручилац ће након истека рока за пријем понуде/а извршити отварање и анализу 
истих и обавијестити ће понуђаче о исходу поступка набавке те Одлуку објавити на 
својој тоећ страници. 
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема 
понуда, уколико оцијени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. 
Преговори ће се проводити у складу са чланом 10. Правилника, а сви понуђачи који 
благовремено доставе понуде ће бити обавјештени о датуму и термину вођења 
преговора. , 

Прилог: 
-Анекс 1 : Образац за достављање понуде 
-Анекс 2 : Образац за цијену понуде 
-Анекс 3 : Нацрт уговора 
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