„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА
Број: 01-435-1/17
Дана: 21.06.2017. године
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ: „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” АД Бања Лука,
Маховљани бб. 78 250 Лакташи
У име „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: Уговорни орган)
позивамо вас да доставите понуду у поступку додјеле уговора за набавку робе за даљу
продају – цигарете - за потребе Уговорног органа, а на коју се не примјењује Закон о
јавним набавкама БиХ, сходно члану 86. став 1 под а) (Сл. Гласник БиХ број:39/14).
Позив за достављање понуда је објављен дана 21.06.2017. године на веб страници
Уговорног органа www.banjaluka-airport.com
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Подаци о Уговорном органу:
Назив Уговорног органа: „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука
Адреса: Маховљани бб. 78 250 Лакташи
(ЈИБ) 4400912460005
Телефон: 051/535-214
Факс: 051/535-229
Е-маил: borka.maksimovic@banjaluka-airport.com
Web stranica: www. banjaluka-airport.com
1.2 Пoдaци o oсoби зaдуженoj зa кoнтaкт
Кoнтaкт oсoбa: Бранка Медаревић
Teлeфoн: 051/535-214
Фaкс: 051/535-229
Е-маил: borka.maksimovic@banjaluka-airport.com
Web stranica: www. banjaluka-airport.com
2. ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ:
Поступак јавне набавке на који се не примјењује Закон о јавним набавкама („Службени
Гласник БиХ 39/14), сходно члану 86. став 1 под а).
3. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
Набавка робе за даљу продају: Цигарете за потребе Уговорног органа.
Ознака из ЈРЈН: 15991300-4 – Цигарете.
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Предмет набавке је подијељен на лотове према врсти цигарета (како је дато у
Спецификацији, Анекс 3.). Понуда се може односити на појединачне лотове или на више
лотова.
Уговор ће се провести према сљедећим лотовима и то :
Број лота
1.
2.
3.

ОПИС ЛОТА
НАБАВКА ЦИГАРЕТА
НАБАВКА ЦИГАРЕТА
НАБАВКА ЦИГАРЕТА

Ако је предмет набавке подијељен на лотове, понуђач који доставља понуде за више лотова,
може документе који су заједнички за више лотова доставити на један од сљедећих начина:
У посебној коверти на којој ће се јасно назначити да доставља доказе за квалификацију
или уз понуду која је прва у редосљеду лотова на који се пријављује или посебно уз сваки
лот.

Понуда за сваки лот се пакује у посебној ковети, које се опет заједно пакују у једну
заједничку коверту или пакет или посебно за сваки лот. Уколико се докази о
квалификацији за више лотова достављају у посебној коверти, понуђач је дужан ту
коверту и коверте са понудама за све лотове доставити у једној заједничкој коверти, на
којој ће бити изричито написано шта је садржај те коверте.
3.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
Набавка робе за даљу продају - цигарете за потребе Уговорног органа, по спецификацији
наведеној у приложеној документацији Позива за доставу понуда.
а) Испорука робе ће бити континуирана, по захтјеву Уговорног органа за вријеме
трајања уговора који се закључује на период од дванаест (12) мјесеци.
б) Испорука робе – цигарета ће бити извршена у року од 48 сати по пријему
наруџбенице.
в) Мјесто испоруке робе: „Аеродром Бања Лука“, Маховљани бб, Лакташи.
г) Плаћање испоручене робе ће се вршити одмах по пријему исправне фактуре.
4. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују
да испуњавају услове тражене позивом за доставу понуда:
a) Попуњен Образац за достављање понуде – робе, која је дата у документацији
Позива за достављање понуде (Анекс 1),
б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити,
потписати и овјерити с цијенама без урачунатог ПДВ-а, рабатом и укупним
износом с рабатом без ПДВ-а, изражено у КМ, како је дато у Обрасцу за цијену
понуде (Анекс 2.),
в) Доказ (Актуелни извод из судског регистра) о регистрацији у релевантном
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професионалном или трговачком регистру у земљи у којој је понуђач основао
фирму, а којим се доказује његово право да се професионално бави одређеном
дјелатношћу која је предмет ове набавке.
Овјерена копија Актуелног извода из судског регистра не смије бита старија од
три мјесеца, рачунајући то од дана објаве Позива на веб страници Уговорног
органа.
г) Овјерен и попуњен Нацрт Уговора (Анекс 4). Сваку страну Нацрта Уговора који
је дат уз Позив за доставу понуде, понуђач (овлашћено лице понуђача) је обавезан
да попуни и парафира, те приложи уз понуду.
5. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ
Процијењена вриједност набавке је 10.000,00 КМ.
6. КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА:
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:
Понуде се припремају и подносе у складу с позивом Уговорног органа и
документацијом за предметну набавку, у прилогу. Понуђач подноси понуду
непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овјереној печатом, на
адресу: Протокол „Аеродроми Републике Српске” а.д. Бања Лука, Маховљани бб.
78 250 Лакташи, (у даљем тексту: адреса Уговорног органа) и то најкасније до
05.07.2017. године до 12,00 часова, с назнаком:
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЦИГАРЕТА“ БРОЈ: 01-435-1/17 – НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини (прикладном мјесту) пошиљке мора бити назначен назив и адреса
понуђача.
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са
сигурношћу уврдити да се први пут отвара. Понуда с варијантама није дозвољена.
Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде
приспјеле на Протокол Уговорног органа, 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 измијени, допуни или повуче своју
понуду. Понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде, на начин који је
одређен за подношење понуда, на адресу Уговорног органа: Протокол
„Аеродроми Републике Српске” а.д. Бања Лука, 78 250 Лакташи, Маховљани
бб. с назнаком:
„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ЦИГАРЕТА“
БРОЈ: 01-435-1/17 – НЕ ОТВАРАЈ“.
8. МЈЕСТО, ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Уговорни орган ће након истека рока за пријем понуда извршити отварање и анализу
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истих, по редосљеду приспјећа и обавијестити понуђаче о исходну поступка набавке,
те Одлуку објавити на својој веб страници www.banjaluka-airport.com
ПРИЛОЗИ:
1. Образац за достављање понуде –(Анекс 1.)
2. Образац за цијену понуде (Анекс 2.)
3. Спецификација по лотовима (Анекс 3.)
3. Нацрт Уговора (Анекс 4.)

ДИРЕКТОР
______________________
Мирослав Јањић, дипл.инг.саоб.
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AНЕКС 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Назив Уговора и број набавке:
Уговор о набавци робе
број: 01-435-1/17
ПРИМА:
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
78 250 ЛАКТАШИ
Маховљани бб.
ДОСТАВИО: (Према сљедећој табели:)
Назив и сједиште понуђача
(овлашћени представник групе
понуђача)
Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана
групе понуђача
(уколко се ради о групи понуђача)
Адреса
ЈИБ/ПИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ-а
Адреса за доставу поште
Е-маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - ПРИЈАВА
У одговору на ваше писмо – позив за доставу понуда за горе наведени Уговор, ми, доле
потписани, овим изјављујемо сљедеће:
1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Позива број: 01435-1/17 од 21.06.2017. године за набавку цигарета. Овом Изјавом прихватамо њене
одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.
2. Нудимо достављање предметне робе, у складу с условима из Позива, критеријима и
утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења, тј. како је дато у Обрасцу за
цијену понуде, Анекса 2.
3.Укупна вриједност наше понуде без урачунатог ПДВ-а за набавку робе према
спецификацији из Анекса 2 износи:
ЦИЈЕНА ПОНУДЕ
Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ___________________ (KM)
(словима: _____________________________ )
Рабат који дајемо на цијену (___%)________________________ (KM)
(словима: ___________________________________ )
Цијена наше понуде, с укљученим рабатом је __________________(КМ).
(словима: __________________________________________ )
Укупна цијена за уговор с
__________________________ (КМ).

ПДВ-ом

и

урачунатим

рабатом

је

(словима: ____________________________________________ )
4. Ова понуда важи 90 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда.
5. Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтјевани и наведени у
овом Позиву.
6. Понуђач је упознат и прихвата сва права и обавезе утврђене у Нацрту Уговора који је
дат у прилогу захтјева, Анекс 4.
Уз понуду је достављено сљедеће:
[Попис достављених докумената и Анекса, са називом истих]
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________

6

3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
7. _________________________________________________________

Мјесто и датум, ______________________

ПОНУЂАЧ:
________________________
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АНЕКС 2.

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Понуђач: _____________________
Број Понуде: ___________________

Редни
број
1.

Роба за даљу продају

Количина

Јединична
цијена u KM
по ставки
без ПДВ-а

Рабат у
%

Укупна цијена
у KM по
ставки без
ПДВ-а

Цигарете (Лот ________)
Укупна цијена ставки без ПДВ-а:
Попуст _______%:
Укупна цијена у КМ с попустом без ПДВ-а:

Рок испоруке робе ________ дана.
Рок плаћања _____________ дана.
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 понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне
трошкове осим трошкова који су наведени у овом обрасцу,
3. У случају разлика 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.

Потпис и функција потписникапонуђача
________________________________
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

АНЕКС 3.

ЛОТ 1.
Ред
Бр

Врста робе

1. BOND STREET RED I BLUE
2. BOND STREET 100 S
3. EVE IV DIVINE I MYSTIQUE
4. MARLBORO GOLD
5. MARLBORO RED
6. MARLBORO GOLD 100 S
7. MARLBORO FLAVOR
8. MARLBORO TOUCH 4
9. MARLBORO TOUCH 6
10 MARLBORO 4 I 6
11 MARLBORO XL
12 MARLBORO BEYOND BLUE

Једин.цијена
(КМ без ПДВ-a)

Ком

Рабат
%

Укупан износ с
рабатом (KM без
ПДВ-a)

110
160
150

390
200
90
60
120
100
150
70
110

УКУПНО без ПДВ-а КМ

ЛОТ 2.
Ред.
Број

НАЗИВ ЦИГАРЕТА
EVA SLIMS (ŽUTA)
EVA SL (LJUBIČASTA)

1.
2.

ЈЕДИН.
ЦИЈЕНА (КМ
без ПДВ-а)

Ком

Рабат
%

УКУПНА
ЦИЈЕНА са
рабатом (КМбез
ПДВ-а)

300
70

УКУПНО без ПДВ-а КМ

ЛОТ 3.
Ред.
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАЗИВ ЦИГАРЕТА

Ком

DAVIDIFF CLASIC
DAVIDOF GOLD
DAVIDOF GOLD SLIMS
DAVIDOF SHAPE BIJELIWHITE
BOSS SLIMS BLUE
BOSS CLASIC
BOSS GOLD
BOSS BLUE

50
120
100
60

ЈЕДИН.
ЦИЈЕНА (КМ
без ПДВ-а)

70
50
70
80

УКУПНО без ПДВ-а КМ
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Рабат
%

УКУПНА
ЦИЈЕНА са
рабатом (КМ без
ПДВ-а)

НАЦРТ

АНЕКС 4.
УГОВОР О НАБАВЦИ ЦИГАРЕТА

Закључен у Бањој Луци дана ____2017. године између:
1. ''АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' АД Бања Лука, Маховљани бб. 78
250 Лакташи, које заступа Мирослав Јањић, директор, уз супотпис Милана
Драгића, ЈИБ: 4400912460005, трансакцијски рачун: 555-10000240689-66 , oтворен
код Нове Банке а.д. Бања Лука, телефон: 051/535-210, (у даљем тексту: Купац), с
једне стране и
2. „______________________“ __________________, улица ___________________,
кога заступа ____________________, директор, ЈИБ: ____________________
трансакцијски рачун број ________________________, отворен код
_______________________________ Банке, број телефона: ______________;
(у даљем тексту: Продавац), с друге стране
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Купопродаја и сукцесивна испорука цигарета за 2017.год
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја и сукцесивна испорука цигарета зa потребе Купца
у току 2017. gодинe.
Основ за реализацију овог Уговора је проведени поступак јавних набавки путем јавног
позива број 01-435-1/17 од 21.06.2017. године у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ, као и Одлукa о покретању поступка број 01-435/17 од 21.06.2017. године, Понудa
Прoдaвцa број _________/17 од ______.2017. године, заведена код Купца под бројем СП________/17 од _______.2017. године, која је оцјењена на основу критерија најниже
цијене.
Понуда Понуђача, заједно с осталом документацијом чини саставни дио овог Уговора.
Члан 2.
Продавац се обавезује да ће робу која је предмет овог Уговора
сукцесивно испоручивати на адресу Купца, Маховљани бб. Лакташи, за потребе киоска
који се налази у пословној згради Купца, у року 48 сати од пријема наруџбенице за
испоруку робе од стране Купца.
Купац ће два (2) дана прије жељене испоруке робе доставити Продавцу у писаној форми
(путем е-маила) наруџбеницу, како би Продавац могао на вријеме да припреми тражену
испоруку робе.
Члан 3.
Продавац се обавезује да обезбиједи континуитет у испоруци предметне робе Купцу, те
да испоручује Купцу поручену робу, по врсти и количини, у договореном року и на
договорено мјесто испоруке.

10

Продавац је сагласан да Купцу да рабат у износу од ________%.
Приликом преузимања робе, Купац је дужан да изврши квалитативни и квантитативни
пријем робе и да поступи у складу с одредбама које се односе на квалитет производа.
Купац је дужан све примједбе на испоручену робу саопштити Продавцу одмах, а
најкасније у року од 3 дана од дана преузимања робе.
Продавац се обавезује да ће по оправданим приговорима Купца поступити одмах и
уочене недостатке отклонити у року не дужем од 3 дана.
У случају било каквог квантитативног или квалитативног недостатка на испорученој
роби, а који није узрокован пропустима Купца, Продавац је обавезан да те недостатке
отклони, да замијени робу исправном или да одобри Купца за износ робе која не
одговара роби која је поручена.
Члан 4.
У случају кашњења у испоруци робe, до којег је дошло кривицом Продавца, исти ће
платити уговорну казну у износу од 1% од вриједности наручене робе, за сваки дан
кашњења, до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи
10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе.
Продавац је дужан платити уговорену казну у року 7 (седам) дана од дана пријема
захтјева за плаћање од стране Купца.
Продавац неће платити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под

вишом силом се подразумијева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних
околности на које Продавац није могао утицати.

Члан 5.
У случају промјена на тржишту, корекције цијена добара на који се уговор односи,
вршиће се тако што ће се цијена добара која је дата у понуди Продавца кориговати
процентом повећања, односно смањења, у складу са Законом о акцизама.
У случају да су се стекли услови за промјену цијене, Продавац је обавезан да поднесе
Купцу захтјев у писаној форми за промјену цијена.
Купац је обавезан да у року пет (5) дана од дана пријема захтјева обавијести
Продавца да ли прихвата промјену цијена или не прихвата.
Члан 6.
Купац се обавезује да купљену робу Продавцу исплати одмах по пријему фактуре, на
жиро рачун Продавца број _______________, отворен код _______________ Банке.
Укупна плаћања без ПДВ-а на основу свих наруџбеница издатих на основу овог
Уговора не смију прећи процијењену вриједност предмета јавне набавке у току
трајања овог Уговора.
Члан 7.
Oвaj Уговор може престати због неизвршавања обавеза уговорних страна, као и због друтих
околности предвиђених позитивним прописима за ову врсту посла.
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У случају раскида Уговора због повреде или неизвршавања уговорених обавеза од стране једне
од уговорних страна, друга страна има право на накнаду штете.
Раскид Уговора врши се у писаној форми, уз отказни рок од 15 дана.

У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна прије раскида
Уговора измирити све доспјеле обавезе по овом Уговору.
Члан 8.
Уговор се закључује на период од једне (1) године, рачунајући то од дана потписивања
овог Уговора.
Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна.
Члан 9.
Све што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима Републике Српске.
Члан 10.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно, у
супротном уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци.
Члан 11.
Овај Уговор је рађен је у четири (4) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна
задржава по два (2) примјерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР

ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР

_________________________
_________________________
Мирослав Јањић, дипл.инг.саоб.
__________________________
Милан Драгић,дипл.еко.

Својим потписом понуђач је сагласан с битним елементима наведеним у овом
Нацрту Уговора. Коначни текст Уговора ће се прецизирати у складу с понудом и
захтјевом.
Мјесто и датум:

Овјерен потпис овлашћеног лица
понуђача

(Потписан и овјерен, овај документ обавезно доставити уз понуду).

12

