Број: 05/2.1-80-1/19
Бања Лука, 04.03.2019. године
ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за набавку
правних (адвокатских) услуга, доставља се
Поштовани,
У складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
јавним набавкама (ЗЈН) („Службени гласник БиХ“, бр. 66/16), (у даљем тексту: Правилник), у
име Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: уговорни
орган) позивамо вас да доставите понуду за јавну набавку правних (адвокатских) услуга.
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 уговорног органа: 4402553540009
Интернет адреса: www.irbrs.org
Факс: 051/334-770
Контакт особе:
Сузана Тадић, тел: 051/334-760, e-mail: suzana.tadic@irbrs.org
Санела Томашевић, тел: 051/334-761, e-mail: sanela.tomasevic@irbrs.org
2. Предмет набавке
Предмет набавке су правне (адвокатске) услуге у парничном и извршном поступку,
детаљније описане у Прилогу 1 овог позива.
Ознака и назив из ЈРЈН: 79100000-5 -правне услуге.
Редни број из Плана набавки: 13.
Врста уговора о јавној набавци (робе/услуге/радови): услуге.
Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ), износи: 25.000,00 КМ за једну
годину, односно 50.000 КМ за двије године.
Период трајања уговора је 2 године.
3. Подаци о поступку набавке
Уговорни орган је омогућио приступ тендерској документацији, на интернет адреси из тачке 1.
према сљедећим корацима: О нама - извјештаји и публикације - јавне набавке (сазнајте
више>>) -2019 - Позив за достављање понуда за набавку правних (адвокатских) услуга.
У складу са чланом 4. став 3) Правилника, Уговорни орган ће изабрати два понуђача за
предметну услугу, из исте категорије, за период за који се проводи поступак набавке.
Алтернативне понуде нису дозвољене.
Мјесто извршења услуга: Република Српска.
Рок за извршење услуга: није примјењиво.
Не предвиђа се закључивање оквирног споразума.
4. Услови за квалификацију
Услови за квалификацију одређују се на основу докумената садржаних у понуди.
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4.1. Понуда мора садржавати најмање:
1) Понуду дату на обрасцу дату као Прилог 1 овог Позива, потписану и овјерену од стране
овлаштеног лица;
2) Овјерена фотокопија рјешења о упису у Именик адвокатске коморе Републике
Српске/ФБиХ;
3) Основне податке о понуђачу, испуњене у складу са Прилогом 2;
4) Изјаву према члану 45. ЗЈН, дату у складу са Прилогом 3;
5) Изјаву према члану 52. ЗЈН, дату у складу са Прилогом 4.
4.2. Квалификациони документи из ове тачке су елиминаторни. Понуде (а) у којима недостаје
било који докуменат горе наведен и/или (б) са документима који показују да понуђачи нису
подобни по било ком основу, биће разлог за одбацивање те понуде.
4.3. Понуде које не буду усклађене са техничким условима, свим обавезним спецификацијама
и захтјевима наведеним у овом Позиву, биће одбијене као неприхватљиве.
4.4. Доказе о испуњавању услова из члана 45. ЗЈН понуђач је дужан доставити у року од пет
дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које
доставља изабрани понуђачи не могу бити старији од три мјесеца од дана достављања понуде.
Изабрани понуђачи морају испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће
се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона.
Напомиње се да, према члану 72. став (3) тачка а) ЗЈН, уговорни орган доставља приједлог
уговора оном понуђачу чија је понуда по ранг-листи одмах након понуде најуспјешнијег
понуђача, у случају да најуспјешнији понуђач пропусти доставити оригинале или овјерене
копије документације из члана 45. ЗЈН.
Напомена: Уколико Понуђач у понуди достави и све тражене документе о испуњењу услова
наведених у Изјави (заједно са Изјавом-Прилог 3) према члану 45. ЗЈН ослобађа се обавезе
накнадног достављања доказа ако буде изабран.
5. Начин припреме понуде
5.1. Период важности понуде износи 90 дана од дана истека рока за пријем понуда.
5.2. Трошак припреме и подношења понуде у цјелости сноси понуђач. Понуда, сви документи
и преписка у вези са понудом између понуђача и уговорног тијела морају бити написани на
једном од служених језика у БиХ.
При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова овог Позива. Понуђач не
смије мијењати или надопуњавати текст овог Позива.
5.3. Понуде се предају у затвореној коверти. На коверти понуде мора бити назначено:
а) назив и адреса уговорног органа,
б) назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
в) евиденцијски број набавке,
г) назив предмета набавке,
д) назнака "не отварај до _______“ (уписати датум и вријеме отварања понуде).
5.4. На исти начин понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде до крајњег рока за
подношење понуда, на адресу уговорног органа са назнаком: „измјена/допуна/повлачење
понуде за набавку ____________“.
5.5. Понуда се осигурава јемствеником и чврсто увезује да се онемогући накнадно вађење или
уметање листова. Ако је понуда израђена у више дијелова, сваки дио се чврсто увезује да се
онемогући накнадно вађење или уметање листова, а каталоге, медије за похрањивање података
и сл. који се не могу увезати понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као њен
дио. Странице понуде се нумеришу тако да је видљив редни број странице. Када је понуда
израђена од више дијелова, странице се означавају тако да им се редни број наставља на редни
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број странице којим завршава претходни дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре и
сл. који имају оригинално нумерисане бројеве, ти се дијелови понуде не нумеришу додатно.
6. Критеријум за додјелу уговора
У складу са чланом 7. тачка 4. алинеја д) Правилника није примјерено користити критеријум за
додјелу уговора.
7. Провођење преговора
Уговорни орган предвиђа преговарање, које ће се спровести након пријема понуда.
Након утврђивања квалификованости понуђача, Комисија за набавке уговорног органа ће
спровести преговарање са понуђачима у складу са одредбама члана 9. Правилника.
Предмет преговора су: начин извршења, посебности техничке спецификације, могући ризици и
критичне тачке у процесу извршења, цијена, услови извршења на основу наведених захтјева и
друге теме за преговоре који су у вези с предметом услуга и њиховим извршењем.
Уговорни орган ће писаним путем обавјестити понуђаче о испуњености услова квалификације
и датуму одржавања преговора.
8. Мјесто и вријеме отварања понуда
Рок за достављање понуда је 26.03.2019. године у 09:00 часова.
Отварање понуда ће се одржати истога дана у 09.30 часова.
Преговори ће се одржати у року од 5 дана од дана отварања понуда.
Уговорни орган ће у законском року обавијестити понуђаче о резултатима поступка набавке.
9. Правна заштита
Поступак правне заштите проводи се у складу са одредбама трећег дијела Закона о јавним
набавкама.
Директор
мр Снежана Вујнић
СTo
Доставити:
1. Наслову,
2.Спис.
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ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _________________________________
Понуда број/датум: ____________________________________
Ми, нижепотписани, нудимо да извршимо правне (адвокатске) услуге, како слиједи:
1.
Предмет набавке: Пружање правних-адвокатских услуга у различитим фазама
поступака пред домаћим правосудним органима у парничком и извршном поступку те
давање стручних правних мишљења и савјетовања.
2.
Цијена за услуге из тачке 1. биће предмет преговора, у складу са тачком 7. Позива за
достављање понуда.
Име и презиме и потпис понуђача
законског заступника/пуномоћника
понуђача
м.п.

__________________________
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ПРИЛОГ 2
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Пуни назив понуђача: ___________________________________________________________
2. Адреса понуђача: _______________________________________________________________
3. Контакт телефон/факс: __________________________________________________________
4. ЈИБ понуђача __________________________________________________________________

м.п.

______________________________
(потпис овлашћеног лица и печат)
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ПРИЛОГ 3
Изјава о испуњености услова
из члана 45. став 1. тачака од а) до д) ЗЈН
Ја, нижепотписани ____________________________________(Име и презиме), са личном
картом број: ________________ издатом од ___________________, у својству представника
привредног
друштва
или
обрта
или
сродне
дјелатности
______________________________________________ (Навести положај, назив привредног
друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: ___________________, чије сједиште се
налази
у
________________________(Град/општина),
на
адреси
_____________________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне
набавке__________________ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а које
проводи уговорни орган Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, за
који је објављено обавјештење о јавној набавци број: __________ у „Службеном гласнику
БиХ“ број: _____, а у складу са чланом 45. ставовима 1. и 4. ЗЈН; под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/понуђач _______________________________________ у наведеном поступку јавне
набавке, којег представљам, није:
1. Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи регистрације;
2. Под стечајем или предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;
3. Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
4. Пропустио испунити обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза у складу
са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да
су истинити предствља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање
нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. ЗЈН
представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за
понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.
Такође изјављујем да сам свјстан да уговорни орган који проводи наведени поступка јавне
набавке у складу са чланом 45. став 6. ЗЈН у случају сумње у тачност података датих путем
ове изјаве, задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежног органа.
Изјаву дао: ______________________________________
Мјесто и датум давања изјаве: ______________________________
ПОТПИС И ПЕЧАТ НАДЛЕЖНОГ ОПШТИНСКОГ ОРГАНА:
____________________________ М.П.
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ПРИЛОГ 4
ИЗЈАВА
у вези члана 52. став 2. ЗЈН
Ја, нижепотписани ____________________________________(Име и презиме), са личном
картом број: ________________ издатом од ___________________________, у својству
представника
привредног
друштва
или
обрта
или
сродне
дјелатности
______________________________________________ (Навести положај, назив привредног
друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: ______________________________, чије
сједиште
се
налази
у
________________________(Град/општина),
на
адреси
______________________________________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у
поступку јавне набавке_____________________________________________________________
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а које проводи уговорни орган
Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, за који је објављено
обавјештење о јавној набавци број: __________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: _____, а у
складу са чланом 52. ставовима 2. ЗЈН; под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази
процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу
у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у
циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се
суздржава од вршења дјела које трева извршити он, или неко тко посредује при таквом
подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу
у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у
циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се
суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним
набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета
поступка јавне набавке.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело
давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у
кривичним законима Босне и Херцеговине.
Изјаву дао: ______________________________________
Мјесто и датум давања изјаве: ______________________________
ПОТПИС И ПЕЧАТ НАДЛЕЖНОГ ОПШТИНСКОГ ОРГАНА:

_______________________________М.П.
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