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1. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЈЕ  
 
Обавјештавамо вас да Комунално предузеће Водовод и канализација а.д. Источно 
Сарајево покреће поступак за  успостављање и вођење система квалификације за 
водоводни и канализациони материјал (ЈРЈН: 44160000-9) подијељен у три лота: 
 
Лот-1: Фазонски комади; 
Лот-2: Репаратурне спојнице, арматуре, кућни прикључци, уградбене гарнитуре и  уличне    
             капе; 
Лот-3: Поцинчане цијеви, фитинг, вентили и спојни материјал. 
 
Систем квалификације успоставља се на период од три године, а користиће се као 
претквалификациона фаза ограниченог поступка и преговарачког поступка са објавом 
обавјештења о набавци.  
Захтјев за учешће у систему квалификације може се поднијети за сво вријеме трајања 
система квалификације. 
Уговорни орган ће на основу достављене документације, којом се доказује 
квалификованост кандидата, донијети одлуку о квалификацији кандидата, те успоставити 
и водити листу квалификованих кандидата, које ће током трајања система квалификације 
позивати за учешће у поступку јавне набавке предметне робе, када за то буде постојала 
потреба. 
Уговорни орган ће током трајања система квалификације ажурирати листу кандидата тако 
што ће на листу додавати кандидате који су се у међувремену квалификовали, а брисати 
кандидате који су у међувремену изгубили квалификацију.   
У случају наступања промјене личне ситуације кандидата у смислу члана 45. и 
способности обављања професионалне дјелатности у смислу члана 46. Закона о јавним 
набавкама, квалификовани кандидат је дужан о томе обавијестити уговорни орган, у року 
седам дана од дана наступања промјене. 
Сваки привредни субјект који има, или који је имао интерес у систему квалификације, 
може поднијети жалбу на: 

- успостављени систем квалификација и може захтијевати уклањање 
дискриминаторних квалификационих критеријума и правила из обавјештења о 
успостављању система квалификације и документације која се односи на систем 
квалификације; 

- негативну одлуку о квалификацији; 
- одлуку о престанку/оспоравању квалификације. 

 
2.  ОПШТИ ПОДАЦИ   О УГОВОРНОМ ОРГАНУ                                                                                                                     

Назив уговорног органа: Комунално предузеће "Водовод и канализација" а.д. 

Источно Сарајево 

Адреса: Николе Тесле 53А, Источно Ново Сарајево 

Идентификационии број (ЈИБ): 4400537510008 

Телефон: 057/340-914 
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Факс: 057/340-480 

Е-маил: pravik@teol.net 

Wеб страница: www.vikis.info 

3. КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

3.1. Лица која су овлаштена да воде комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:    

       Славенко Ковач тел. 057/340-914, е-маил адреса: pravik@teol.net. 

4. СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИСКЉУЧЕНИХ ИЗ ПОСТУПКА УСПОСТАВЉАЊА 
СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗБОГ СУКОБА ИНТЕРЕСА 
 
4.1. Нема привредних субјеката који не би могли учествовати у овом поступку 
успостављања система квалификације, у складу са чланом 52. Закона. 
 
5.   ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕО ОДНОСИ НА СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

5.1.  Уговорни орган је документацију која се односи на систем квалификације објавио на 
својој интернет страници  и тако омогућио неограничен и директан приступ свим 
заинтересованим кандидатима.  
 

  7. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЈЕ  
 
7.1 Предмет: Водоводни и канализациони материјал. 
        
7.2. Ознака и назив из ЈРЈН 44160000-9 – Цјевовод, систем цијеви, цијеви, структурне 

цијеви и сродни артикли 

8. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ  

8. 1. ЛИЧНА СПОСОБНОСТ КАНДИДАТА 

        8. 1.1. У складу са чланом 45. Закона, захтјев  за учешће у систему квалификације ће бити 
одбијен ако је кандидат: 

 
а) у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

б) под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно 
у поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 
Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

ц) није испунио обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини 
или у земљи у којој је регистрован; 

http://www.vikis.info/
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д) није испунио обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у 
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је 
регистрован; 

 
               8.1.2 Понуђач је обавезан да достави сљедеће документе којима ће потврдити да 

испуњава услове из члана 45. Закона о јавним набавкама: 
 

a) 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; 
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити 
увјерење које гласи на име власника – предузетника; 

 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; 
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити само 
увјерење од надлежног органа управе 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.  

Као доказ о испуњавању услова из тачке ц) и д) уговорни орган прихвата и споразум 
понуђача са надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно 
одложеном плаћању обавеза, уз достављање потврде од стране пореских органа да 
понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.  

 
8.1.4. Документи или увјерења наведена у тачки 8.1.3 не смију бити старији од 3 мјесеца 
рачунајући од тренутка достављања захтјева. Докази који се захтјевају морају бити 
оригинали или овјерене копије. За кандидате који имају сједиште изван БиХ не захтјева 
се посебна надовјера докумената.  
 
8. 2.  СПОСОБНОСТ ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
7.2.1 Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају 
бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке.  
 
7.2.2 У сврху доказивања професионалне способности кандидати требају уз захтјев 
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.  
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Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије. 
 

7.3.  ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ 

7.3.1. Што се тиче техничке и професионалне способности, кандидати требају испунити 
сљедеће минималне услове: 
 

-  успјешна реализација једног или више уговора чији је карактер и комплексност 
сличан онима који се односе на предметну набавку, за период не дужи од три 
године, или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је понуђач 
регистрован, односно  почео са радом прије мање од три године, чија је укупна 
вриједност за сваки лот најмање 50.000,00 КМ (без ПДВ-а); 

 
7.3.2. Оцјена техничке и професионалне способности кандидата ће се извршити на основу 
сљедећих доказа: 
 
а) Списак уговора и потврда о уредно извршеним уговорима, у посљедње три године или 
од датума регистрације, односно почетка пословања,  ако је понуђач регистрован 
односно почео да ради прије мање од три године, а у вези са тачком 7.3.1. под а), која 
обавезно садржи: 
- назив и сједиште уговорних страна, или привредних субјеката, 
- број уговора,  
- предмет уговора,  
- датум уговора, 
- вриједност уговора, 
- вријеме и мјесто извршења уговора и  
- наводе о уредно извршеном уговору. 
У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране 
која није уговорни орган, важи изјава понуђача о уредно извршеном уговору, уз 
предочење доказа о учињеним покушајима да се таква потврда обезбједи. 
 

8.3.   СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 

8. 3.1. У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, 

уговорни орган ће одбити захтјев уколико је добављач који га је доставио, дао или 

намјерава дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду 

новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки 

поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у 

писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању захтјева, 

те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у поступку система квалификације.  

8.3.2. Кандидат је дужан уз Захтјев за учешће у систему квалификације доставити и 

посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији 

је циљ корупција у јавној набавци. Изјава је прилог тендерској документацији. 
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8.3.3 У случају да учешће у систему квалификације проузрокује или може да проузрокује 
сукоб интереса у складу са важећим прописима у БиХ (члан 52. Закона), уговорни орган 
ће поступити у складу са тим прописима, што укључује и образложено одбијање таквог 
захтјева. С тим у вези, захтјев за учешће у систему квалификације ће бити одбијена ако: 
- руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора уговорног 
органа истовремено обавља управљачке послове у привредном субјекту који доставља 
захтјев, или 
- ако је руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора 
уговорног органа истовремено и власник пословног удјела, дионица односно других 
права на основу којих учествује у управљању, односно у капиталу тог привредног субјекта 
са више од 20%, или 
- ако је кандидат директно или индиректно учествовао у техничким консултацијама 
у припреми система квалификације, а не може објективно да докаже да његово учешће у 
техничким консултацијама не ограничава конкуренцију, те да сви кандидати имају једнак 
третман у поступку, све у складу са одредбама члана 52. став 5), 6) и 7) Закона, или 

 
 8.3.4 У случају да захтјев за учешће који уговорни орган прими у току трајања система 
квалификације проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу са важећим 
прописима о сукобу интереса у Босни и Херцеговини, уговорни орган је дужан поступити 
у складу са прописима у Босни и Херцеговини. 
 
8.4.  САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 
8.4.1. У складу са тачком 8. ове тендерске документације, кандидат је дужан да достави 
сљедеће: 
1. Захтјев за учешће у преговарачком поступку  
2. Документација којом се доказује да испуњава услове из члана 45. Закона о јавним  
     набавкама 
3. Изјава да нема сметњи за учешће у вези са чланом 52. Закона о јавним набавкама 
4. Доказ да је кандидат код надлежног органа регистован за обављављање предметне   
    дјелатности 
5. Списак уговора и потврда из тачке 7.3.2. овог позива, о успјешно извршеним уговорима 
у посљедње три  године. 
 
8.5. МЈЕСТО ПОДНОШЕЊА ЗАХТИЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 
8.5.1. Захтијеви се могу подносити током цијелог периода трајања система 
квалификације, на адресу Николе Тесле 53А, Источно Ново Сарајево 
 


