Вралинвест д.о.о.
Петра Прерадовића број 21

Број: 05/2.1-322-1/16
Бања Лука, 23.05.2016. године

78000 Бања Лука

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање почетне понуде у преговарачком
поступку без објављивања обавјештења за јавну набавку
додатних услуга процјене вриједности капитала у
предузећу „Нова Романија“ а.д. Соколац, доставља се
Поштовани,
У складу са чланом чланом 23. тачка б) Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а у име Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: уговорни
орган) позивамо Вас да доставите понуду у преговарачком поступку без објављивања обавјештења.
ОПШТИ ПОДАЦИ
1. Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука
Адреса: Видовданска улица број 2, 78000 Бања Лука
ИДБ/ЈИБ: 4402553540009
Web адреса: www.irbrs.org
Факс: 051/334-770
Контакт особe:
Сузана Тадић, тел: 051/334-760, e-mail: suzana.tadic@irbrs.org
Санела Дивљан, тел: 051/334-761, e-mail: sanela.divljan@irbrs.org
3. Референтни број из Плана набавки за 2016. годину: 20
4. Подаци о поступку јавне набавке
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања обавјештења.
Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ): 720,00 КМ.
Врста уговора о јавној набавци (робе/услуге/радови): услуге
Период на који се закључује уговор: до извршења уговорних обавеза обе уговорне стране
Не предвиђа се закључивање оквирног споразума.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
5. Опис предмета набавке
Опис предмета јавне набавке
Извршилац услуга (процјенитељ) се обавезује да процјену вриједности капитала уради по основу
најмање три методе процјене са стањем на дан 31.03.2016. године.
Процјенитељ ће бити обавезан да поред метода за које се самостално опредијели као прихватљивим
користи и имовинску методу процјене (методу вриједности нето имовине).
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Извјештај о процјени вриједности капитала поред изабране/препоручене процијењене вриједности
капитала предузећа, обавезно садржи:
 изјаву процјенитеља о повјерљивости,
 изјаву лица која врше процјену о независности у односу на предузеће,
 изјаву одговорног лица у предузећу да је процјенитељима дата на увид сва
релевантна докуметација потребна за процјену вриједности капитала предузећа,
 основне податке о предузећу,
 имовинско правну документацију за некретнине предузећа,
 документацију о регистрацији предузећа,
 финансијске извјештаје на основу којих је вршена процјена вриједности капитала предузећа,
 остале податке и информације о раду и пословању предузећа који су значајни за
процјену вриједности капитала предузећа
6. Рок за испоруку: Рок за извршење услуга износи 10 радних дана од дана закључивања уговора.
7. Фаза бр. 1-Достављање почетне понуде
У овој фази Понуђач подноси почетну понуду
Понуда се доставља на адресу уговорног органа наведену у тачки 1. ове тендерске документације.
Крајњи рок за пријем почетне понуде је: 30.05.2016. године у 09.00 часова.
Понуде запримљене након истека крајњег рока за пријем понуда се враћају неотворене понуђачима.
Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до крајњег рока
утврђеног тендерском документацијом, стога понуђач у том случају мора благовремено предати понуду
на пошту, како би иста стигла у сједиште уговорног органа до времена назначеног као крајњи рок за
пријем понуде.
8. Фаза бр. 2 Преговарање: Преговарање ће се одржати дана 30.05.2016. године у 09.30 часова у
просторијама уговорног органа.
9. Фаза бр. 3 Позив за достављање коначних понуда и/или оцјењивање
Након што закључи преговоре, уговорни орган ће упутити позив понуђачу за достављање коначне
понуде односно завршити све фазе поступка закључно са извјештајем о проведеном поступку.
Особе које буду представљале кандидате-понуђаче морају на преговоре донијети пуномоћ којом су
овлаштене да дјелују у свим фазама овог поступка набавке.
ПОДАЦИ О ПОНУДИ
10. Садржај понуде и начин припреме понуде
Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелости сноси понуђач. Понуда се заједно са
припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на
латиничном или ћирилићном писму. При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и
услова из ове тендерске документације. Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст ове
тендерске документације.
Понуде се предају у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено:
а) назив и адреса уговорног органа, б) назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
в) број набавке, г) назив предмета набавке, односно лота на који се понуда односи, д) назнака „не
отварај“ до _______.
Понуда се осигурава јемствеником и чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или
уметање листова.
У поступку набавке примјениће се преференцијални третман домаћег од 15% за 2016. годину, у складу
са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег (Службени гласник БиХ 103/14),
у складу са чланом 67. ЗЈН-а. У смислу ове одредбе, домаће понуде су понуде које подносе правна или
физичка лица са сједиштем у БиХ и код којих, код уговора о набавкама роба најмање 50% укупне
вриједности од понуђених роба имају поријекло из БиХ, а код набавке услуга и радова, најмање 50%
радне снаге за вршење уговора су резиденти из БиХ.
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11. Рок важења понуде: Рок важења понуде је 60 дана.
ОСТАЛИ ПОДАЦИ
12. Одлука о резултатима поступка набавке биће донесена у року важења понуде.
Уговорни орган ће одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу поступка набавке
доставити најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке о избору.
13. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу
Плаћање изабраном понуђачу ће се вршити у року од 15 дана од дана запримања сваке појединачне
фактуре, која се издаје након сваке испоруке, под условом да није било рекламације од стране
примаоца.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
14. Повјерљивост документације привредних субјеката
Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви, дужни су уз
навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти подаци сматрају повјерљивим.
При томе се не могу сматрати повјерљивим а) укупне и појединачне цијене исказане у понуди; б)
понуђени предмет набавке, од којег зависи поређење са техничком спецификацијом и оцјена да је
понуда у складу са захтјевима из техничке спецификације; и ц) докази о личној ситуацији понуђача (у
смислу одредби чл. 45.-52. Закона).
Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да достави писану
изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и броја набавке, и то најкасније до
рока за пријем понуда.
Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем понуда.
15. Изјављивање жалбе
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком у року од пет дана од дана пријема одлуке о резултатима поступка.
С поштовањем.
СД

Директор
мр Снежана Вујнић

Доставити:
1. Наслову,
2.Спис.
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Прилог 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОЧЕТНУ ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
ЗА ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
процјене вриједности капитала
у предузећу „Нова Романија“ а.д., Соколац
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________
ЈИБ БРОЈ: ____________________________________
АДРЕСА И ТЕЛЕФОН: _______________________________________________,
КОНТАКТ ОСОБА: ________________________________
Понуда број/датум: ___________________________

ОПИС УСЛУГЕ

ЦИЈЕНА
У КМ

ПОПУСТ
(ако га има)

ПДВ
У КМ

ЦИЈЕНА СА
ПОПУСТОМ И
ПДВ-ом У КМ

Процјена вриједности капитала
у предузећу „Нова Романија“
а.д. Соколац

м.п.

__________________________
(потпис овлаштеног лица и печат)
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