КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
А.Д. ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
УСЛУГЕ АНЕКС II ДИО Б ЗЈН
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Лот-1
ПЕРИОДИЧНИ ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА
НА РАДНИМ МЈЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ

Лот-2
СИСТЕМАТСКИ ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД РАДНИКА

Источно Сарајево, новембар 2018. године

ПРЕДМЕТ: Позив за доставу понуда за набавку услуга љекарских прегледа
Поштовани,
У име Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево, као Уговорног
органа, позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуга љекарских прегледа.
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” бр. 104/14).
Позив за доставу понуда је дана 16.11.2018. године објављен на интернет страници Комуналног
предузећа "Водовод и канализација" а.д. Источно Сарајево
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1. Уговорни орган: Комунално предузеће „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево,
Николе Тесле 53А, Источно Ново Сарајево
1.2. ЈИБ: 4400537510008; ПДВ број : 400537510008; МБ: 1036823
1.3. Телефон: 057 340 914 Фаx: 057 340 480; Интернет адреса: www.vikis.info;
Електронска пошта : vik@teol.net / pravik@teol.net
1.4. Контакт особа: Татјана Голијанин, тел: 057/ 340-914
1.5. Искључење из поступка набавке због сукоба интереса:
Нема привредних субјеката који су искључени из овог поступка набавке.
2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
2.1. Интерни број набавке: 3236/18
2.2. Датум објаве измјене позива на веб страници уговорног органа: 26.11.2018. године
2.3. Шифра ЈРЈН: 85100000-0
2.4. Редни број набавке у Плану набавки за 2018.годину: Услуге 32.
2.6.Поступак за додјелу уговора: Поступак према Правилнику за додјелу уговора о услугама из
Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама.
2.7. Врста уговора: Услуге.
2.8. Рок извршења: У року од 20 дана од дана закључења уговора.
2.9. Подјела на лотове: Предмет набавке је подијељен у два лота. Понуђачима је дозвољено да
понуде достављају за један или оба лота
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ
3.1. Да би учествовао у поступку набавке, понуђач мора бити регистрован за предметну
дјелатност код надлежног суда или да у својству предузетника има одобрење за рад издато од
надлежног органа управе.
Доказ: овјерена копија актуелног извода из судског регистра (не старија од три мјесеца од дана
предаје понуде) или рјешења надлежног органа управе о обављању предметне дјелатности
3.2. Понуђач који доставља понуду за Лот-1 мора имати овлаштење за пружање услуга
периодичног љекарског прегледарадника који раде на радним мјестима са повећаним
ризиком издато од надлежног органа. Копију овлаштења је дужан приложити уз понуду.
4. ЗАХТЈЕВИ ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА
Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом између понуђача и уговорног органа морају
бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.
5. САДРЖАЈ И ДОСТАВА ПОНУДА
5.1 Понуда треба садржавати слиједеће елементе:

• Попуњен образац за понуду;
• Попуњен образац за цијену понуде;
• Потписан и овјерен приједлог уговора;
• Образац повјерљивих информација;
• Документ из тачке 3.1;

• Попис документације која је приложена уз понуду.
5.2 Понуде се достављају на сљедећу адресу: Комунално предузеће „Водовод и канализација“
а.д. Источно Сарајево, Николе Тесле 53А, 71123 Источно Сарајево.
6. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА
6.1 Понуђач доставља почетну понуду која ће бити предмет преговора са Комисијом из тачке 8.
овог позива, а израђује је на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом.
6.2 Понуђач доставља понуду у оригиналу запечаћену у непровидној коверти, са печатом или
потписом понуђача, именом и адресом понуђача, на којој ће стајати: „Понуда за пружање услуге
љекарских прегледа Лот __________- не отварати”.
Понуда без обзира на начин доставе мора бити достављена на адресу уговорног органа до датума
и времена наведеног у овом позиву. Све понуде које стигну након утврђеног рока биће као
неблаговремене враћене понуђачу неотворене. Понуде се предају на протокол уговорног органа
или путем поште на адресу уговорног органа.
6.3 Понуђачи могу измијенити или повући своје понуде под условом да се измјене или
повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда.
Уговорни орган мора бити обавијештен у писаној форми и о измјенама и о повлачењу понуде
прије истека рока за подношење понуда.
6.4 Период важења понуде је минимално 60 дана, рачунајући од дана достављања понуде.
7. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
7.1 Понуде се требају доставити на слиједећу адресу: Николе Тесле 53А, 71123 Источно
Ново Сарајево.
7.2 Рок за достављање понуда је 03.12.2018. године до 12:00 часова. Понуде које су достављене
по истеку овог рока ће бити враћене понуђачу неотворене.
НАПОМЕНА: Понуда понуђача мора бити достављена до датума и сата назначеног у обавјештењу
о набавци односно тендерској документацији и за уговорни орган није релевантно када је она
послата нити на који начин.
7.3 Када понуђач неосредно доставља понуду, измјену понуде, допуну понуде или захтјев за
одустајање од понуде, уговорни орган је обавезан о томе издати писану потврду понуђачу.
Поступање са запримљеним понудама се врши на начин прописан чланом 15. Упутства за
припрему модела тендерске документације и понуда.
8. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ
Уговорни орган ће након пријема почетних понуда формирати комисију која ће извршити преглед,
евалуацију и провођење преговора у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ.
9. КРИТЕРИЈУМ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА
Економски најповољнија понуда са подкриеријумима:
Цијена.............95%
Рок плаћања... 5%
10. ПРЕГОВАРАЊЕ
Комисија ће обавити преговоре са понуђачима дана 04.12.2018. године са почетком у 12:15 часова.
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13. nPE<I>EPEH'-'Io1JAIIH101TPETMAH AOMAnEr
13.1 YroBOPH~ opraa he y cspxv nopeheiea nOHYAa np~MjeH~T~
y CKJlaAY ca OAflYKOM 0 06aBe3Hoj np~MjeH~ npeoepeauajanaor
crpaue Casjera M~H~CTapa oOCHe ~ Xepueroease.
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13.3 AOMan~M nOHYAaMa ce cMaTpajy nOHYAe xoje AOCTaBe npasaa ~Jl~ <t>~3~4KaJl~u,a ca cjeA~wTeM Y
o~X ~ KOA KOj~X HajMal-be 50% panae caare aa ~3BpWel-be vroaopa 4~He pe3~AeHT~ ~3 Bocue ~
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