JABHA УСТАНОВА " ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД"
БАЊАЛУКА
Број: 01-404.2-15/15
Бањалука, 21.10.2015. године

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ
АДВОКАТСКИХ (ПРАВНИХ) УСЛУГА

Поштовани,
У име Јавне установе "Центар за социјални рад" Бањал ука, позивамо Вас да
нам доставите пон уд у за набавк у адвокатских (правних) усл уга за потребе
Јавне установе " Центар за социјални рад" Бањал ука.
Процед ура јавне набавке ће се обавити у склад у са одредбама Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл ужбени лист БиХ" бр. 39/14 од
19.маја 2014.године). у даљем текст у Законом, те Правилника о пост упк у
додјеле уговора о усл угама из Анекса II дио б Закона о јавним набавкама
("Сл ужбени гласник БиХ" број 104/14), и др угим подзаконским актима који
су донесени у складу са Законом и овом тендерском док ументацијом.
1. Општи подаци о уговорном органу
Уговорни
орган: Јавна установа "Центар за социјални
рад" Бања Л ука Адреса: Гундулићева 31, 78 000 Бањалука
ЈИБ: 4400973680008; МБ: 01101242
Телефон: 051/348-515
централа; Фах: 051/348-544
Веб страница:
www.csrbl.org Е-маил :
csrbl@blic.net
2. Подаци о особи задуженој за комуникацију
Особа ко ja je овлашћена да води комуникациј у у име уговорног органа са
понуђачима: Цвијић Душко, дипломирани правник, тел.: 051/348-524

3. Подаци о поступку јавне набавке
Пост упак јавне набавке покрен утје и одобрен Одл уком број: 01-051.12-1-173
/15 ДЦ од дана 21.10.2015. године. Јавна набавка ће се извршити у склад у са
одредбом члана 8. став 1 Закона о Јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Сл ужбени лист БиХ" бр. 39/14 од 19.маја 2014.године) те Правилника о
пост упк у додјеле уговора о усл угама из Анекса II лио Б Закона о јавним
набавкама („Сл ужбени гласник БиХ" број 104/14). Врста уговора: Уговор
о јавној набавци усл уга.
Уговорни орган je омогућио неограничен и директан приступ комплетној
тендерској док ументацији, без накнаде, на интернет адреси: www.csrbl.org
Уговорни орган ћe примјењивати преференцијални третман домаћег у
склад у са Одл уком Вијећа/Савјета министара о обавезном кориштењу
преференцијалног третмана.
Критсриј за избор
понуде.

понуде : најнижа цијена технички прихватљиве

4. Опис предмета набавке
Предмет набавке су пр ужање адвокатских (правних) усл уга, за потребе
Јавне установе "Центар за социјални рад" Бањал ука, за 2015./2016. годин у.
Набавка je планирана Планом јавних набавки за 2015.годину. Процењена
вриједност јавне
набавке je: 5.000,00 KM без ПДВ-а.
Ознака и назив из Ј РН : 79110000-8, Усл уге правног савјетовања и
заст упања (у
дјелокр угу рада ЈУ " Центар за социјални рад" Бањал ука)
79100000-5, Правне усл уге (у дјелокр угу рада ЈУ " Центар за социјални рад"
Бањал ука) Период извршења усл уге: годин у дана од дана потписивања
уговора - 2015./2016. година.
5. Детаљан опис предмета набавке ( техничка спецификација)
Пр ужање адвокатских усл уга заст упања пред домаћим правосудним и
управним органима и организацијама, те др угим органима и организацијама
које врше јавна овлашћења, састављање писмених поднесака ( т ужби,
приједлога за извршење, приговора, одговора на т ужб у и др угих писмених
поднесака), улагање редовних и ванредних правних лијекова, састављање
уговора, поравнања, изјава, општих и појединачних аката, и других исправа,
посредовање у циљу закљ учења правног посла или мирног рјешавања
спорова и спорних правних односа, давање мишљења у вези примјене
прописа који се односе на рад и пословање Уговорног органа, учествовање у
изради, односно самостална израда општих или појединачних правних аката
Уговорног органа no захтјеву Уговорног органа, давање правних савјета ( у
просторијама Уговорног органа или у канцеларији или представништву
адвокатске канцеларије у Бањал уци) за рачун и за потребе Уговорног органа
(Јавне установе " Центар за социјални рад" Бања Л ука), као и др уге правне
послове који су везани за рад Уговорног органа ( који се односе на примјен у
правних прописа), a no потреби и налогу Директора Уговорног органа.
Уговор ће се потписивати на период од годин у дана, no критериј ум у
најниже цијене технички прихватљиве понуде ( члан 64 став 1. тачка a).
Цијена се сачињава на начин да представља ук упн у цијен у за све адвокатске
усл уге које ће Понуђач пр ужати Уговорном орган у за вријеме трајања
уговора ( период од годин у дана од дана потписивања уговора), те др угих
потраживања Пон уђача према Уговорном орган у за вријеме трајања уговора
-годин у дана од дана потписивања уговора, не може бити, са тим да ће
Пон уђач у судским и управним пост упцима за свој рачун и у свој у корист
наплаћивати трошкове спорова, умањене за трошкове које je Уговорни орган
имао у наведеним пост упцима ( судске и др уге таксе, трошкове вјештачења
и слично).
6. Услови за квалификацију (члан 46)
Пон уђачи требај у уз пон уд у доставити доказ о регистрацији у релевантном
професионалном или трговачком регистр у, или доставити посебн у изјав у
или референц у којом се доказ ује њихово право да се професионално баве
одређеном дјелатношћу, у склад у са чланом 46. Закона о јавним набавкама.
У складу са чланом 4 6 . ЗЈН БиХ, способност за обављање
професионалне дјелатности понуђачи су обавезни испунити следећ е
услове:
a) ла су регистровани за обављање дјелатности која je
предметјавне набавке. Докази који се захтјевају:
Увјерење (или други одговарајућ и документ) о чланству у Адвокатској
комори Републике Српске/ФБИХ, не старије од 3 мјесеца.
7. 3ахтјеви пo питању језика

Пон уда, сви док ументи и преписка у вези са пон удом између Пон уђача и
Уговорног органа морај у бити написани наједном од сл ужбених језика у
Босни и Херцеговинине.
8. Садржај и достава понуда
Пон уда мора садржавати :
•
•
•
•
•
•
•

Образац за достављање пон уде - Анекс I
Изјава о исп уњењу услова из тендерске док ументације- Анекс II
Изјава о исп уњености услова из члана 45 - Анекс III
Изјава о преференцијалном третман у домаћег - Анекс IV
Изјава о исп уњености услова из члана 52. - Анекс V
Образац за цијен у пон уде - Анекс VI
Поверљиве информације - Анекс VII.

Кандидатима/понуђачима није дозвољено да достављају алтернативне
понуде.
Један кандидат/понуђач може доставити
само једн у понуд у. Достављање
једне и алтернативне пон уде, или више алтернативних понуда, од једног
добављача, разлог je за одбијање те понуде.
Пон уде се достављај у на сљедећу адресу:
ЈАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД"
БАЊАЛУКА, ГУНДУЛИЋЕВА 31, 78000 Бањалука.
Пон уде се могу директно доставити на Протокол Јавне установе
" Центар за социјални рад" Бања Л ука.
9. Понуда
Пон уда се израђује на начин да чини цијелин у, тако да je видљив редни број
странице. Оригинали понуде требају бити штампани, или написани
неизбрисивом тинтом.
Пон уђач доставља понуд у у оригинал у у непровидној коверти, са печатом и
потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати:
„Понуда за: набавку адвокатских (правних) услуга, за потребе Јавне
установе " Центар за социјални рад" Бањалука, за 2015./2016. годину не отварати".
Понуђач je дужан јасно назначити "оригинал понуда".
Пон уђачи
могу измијенити или повући своје понуде под условом да се
измјене или повлачење пон уде догоде прије истека рока за достављање
понуда. Уговорни орган мора бити обавјештен у писаној форми и о
измјенама и о повлачењу пон уде прије истека рока за подношење пон уда.
Измјена или повлачење пон уде мора бити извршена у склад у са тачком 8.
Осим тога, на коверти у којој се налази изјава добављача треба писати
слиједеће "ИЗМЈЕНЕ ПОНУДЕ" или "ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ".

10.

Период важења понуде

Период важења понуде je
60 дана, рачунај ући од истека рока за пријем
понуда. Уколико пон уђач у својој понуди не наведе рок важења пон уде,
онда се сматра даje рок важења пон уде онај који je наведену у овом Позиву (
захтјеван од стране уговорног органа). У сл учај у да je рок важења пон уде
краћи од рока наведеном у позиву, уговорни орган ће одбити такву пон уд у
у склад у са чланом 60. став (1) ЗЈН .
11. Рок за достављање понуда
Рок за достављање пон уда истиче 30.10.2015. године (петак) у 10 часова.
Пон уда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у
уговорном орган у, на адреси Јавне установе " Центар за социјални рад" Бања
Лука,
Г унд улићева 31,78 ооо Бања Лука, најкасније до петка 30.10.2015.
године до 10.00 часова. Пон уде које су достављене no истек у овога рока ће
бити враћене пон уђачу неотворене.
12. Мјесто, датум и вријеме провођења преговора
Након што уговорни орган , no пријему почетних понуда, формира Комисиј у
надлежн у за вођење пост упка, у складу са чланом 8. став (1) Правилника о
пост упк у додјеле уговора о
вршењу усл уга из Анекса II дио Б ЗЈН,
именована Комисија одредиће дат ум, вријеме и мјесто за преговарање са
понуђачима.
О утврђеном дат уму, времен у и мјест у за провођење преговора
понуђачи ће бити благовремено обавјештени.
13. Анекси
Сљедећи анекси су саставни дио тендерске док ументације:
• Образац за достављање пон уде - Анекс I
• Изјава о исп уњењу услова из тендерске док ументације- Анекс II
• Изјава о исп уњености услова из члана 45. - Анекс III
• Изјава о преференцијалном третман у домаћег - Анекс IV
• Изјава о исп уњености услова из члана 52. - Анекс V
• Образац за цијен у пон уде - Анекс VI
• Поверљиве информације -Анекс VП.

Анекс I
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - УСЛУГА

Назив уговора: набавка адвокатских (правних) усл уга, за потребе Јавне
установе " Центар за социјални рад" Бањал ука, за 2015./2016. годин у.
Број набавке: 01-404.2-15/15
ПРИМА: (Назив u адреса уговорног органа)

ДОСТАВИО: ( Према слцједећој табели )

Име добављача
Добављач

КОНТАКТ ЛИЦЕ {за ову понуду)

Име и
презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-маил

Потпис

Анекс II
ИЗЈАВА ПОНУЋАЧА
У пост упк у јавне набавке, кој у сте покрен ули и која je објављена на
званичној интернет
презентацији Јавне установе "Центар за социјални рад" Бањал ука, дана ..
достављамо пон уд у и изјављ ујемо слиједеће:
1. У склад у са садржајем и захтјевима тендерске док ументације
бр .................................................................... (број набавке који je дао Уговорни
орган), овом
изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без било каквих резерви или
ограничења.
2. Овом пон удом одговарамо захтјевима из тендерске док ументације за
извршење усл уга, у склад у са условима утврђеним у тендерској
док ументацији, критеријима и утврђеним роковима. без икаквих резерви или
ограничења.
3. Цијена наше понуде за све адвокатске усл уге које ће се вршити за
вријеме
трајања уговора-година дана од дана потписивања уговора ( без ПДВ-а) je
..................................................................................................................................... KM
Поп уст који дајемо на цијен у пон уде за све адвокатске услуге које ће се
вршити за вријеме трајања уговора-година дана од дана потписивања уговора
(без ПДВ-а) ...... ..........................................................................................................KM
Цијена пон уде за све адвокатске усл уге које ће се вршити за вријеме трајања
уговора -година дана од дана потписивања уговора са укљ ученим поп устом
( без ПДВ-а) .................................................................................................................KM
ПДВ на цијен у пон уде за све адвокатске усл уге које ће се вршити за вријеме
трајања уговора-година дана од дана потписивања уговора (са урачунатим
попустом) je .................................................................................................................KM
Укуппа цијена са ур ачунатим поп устом и обрачунатим
ПДВ-ом за све адвокатске усл уге које ће се вршити за
вријеме трајања
уговора-година дана од дана потписивања уговора ................................... KM
Укупна цијена са урачунатим попустом и обрачунатим ПДВ-ом за
све адвокатске усл уге које ће се вршити за вријеме трајања
уговора-година дана од дана потписивања уговора исказана на мјесечном
нивоу ............................................................................................................................ KM

НАПОМЕНА: Понуђач се обавез ује да Ук упн у цијена са урачунатим
попустом и обрачунатим ПДВ-ом за све адвокатске усл уге које ће се вршити
за вријеме трајања уговора-година дана од дана потписивања уговора искаже
и на мјесечном нивоу, односно у 12 једнаких мјесечних рачуна. те ће се
исплата и вршити на мјесечном нивоу, no достављеном рачун у.

У прилогу се налази и образац за цијену наше пон уде, који je поп уњен у
склад у са захтјевима из тендерске док ументације. У сл учају разлика у
цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијен у пон уде, релевантна je цијена из
Обрасца за цијен у пон уде.
4. Уговорни орган ће примјењивати преференцијални третман домаћег у
склад у са Одл уком Вијећа/Савјета министара о обавезном кориштењу
референцијалног третмана.
5. Ова пон уда важи _______________________________________________________
(број дана или мјесеци се уписуј у и бројчано и словима, a у сл учај у да се
разлик уј у, валидан je рок важења понуде уписан словима), рачунај ући од
истека рока за пријем пон уда, тј.до [
/ ..../. ] (дат ум)
6). Aко наша пон уда б уде нај успјешнија у овом пост упк у јавне набавке
обавез ујемо се:
a) доставити оригинал доказе не старије од три мјесеца у поглед у личне
способности, о квалификованости,
регистрацији, и професионалне
способности који су тражени тендерском док ументацијом, a које затражи
Уговорни орган и у рок у који б уде утврђен од стране Уговорног органа, a
што потврђујемо изјавама у овој пон уд и;
Име и презиме особе коjа je овлашћена да представља
добављача:
[ .................................................................................................. ]
Потпис овлаштене особе: [ ................................................................... ]
Мјесто и дат ум: [ ........................................................................................................ ]
Печат фирме/пред узећа:

Уз пон уд у je достављена сљедећа док ументација:
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називом истих]

Анекс III
Изјава о исп уњености услова из члана 45.став (1) тачка a), б), ц), д) Закона
о јавним набавкама БиХ ("Сл ужбени гласник БиХ" број: 39/14)

Ja. ниже потписани ____________________ (име и презиме), са личном картом
број:
_____________ издатом од __________________________________ , у својству
представника удр ужења ( или неки други
стат ус) _____________________________________________________________________
(навести положај, назив привредног друштва или удр ужења или сродне
дјелатности),ИБ
број: ___________________ , чије сједиште се налази у _______________________
(град/општина), на адреси: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
(улица и број), као кандидат/пон уђач у пост упк у јавне набавке
___________________________________________________________________________
(навести тачан назив и врст у пост упка јавне набавке), a којег проводи
уговорни орган ___________________________________ (навести тачан
назив уговорног органа), a које je објављено на званичној интернет
страници Уговорног органа, a у склад у са чланом 45.ставовима (1) и (4) под
пуном материјалном и кривичном одговорности.
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Кандидат/пон уђач __________________________________ , у наведеном пост упку
јавне набавке којег представљам:
а) није предмет кривичног пост упка у коме му je изречена правоснажна
пресуда којом je осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној
организацији, за кор упциј у, превар у или прање новца
б) није под стечајем нити je предмет стечајног пост упка, да није предмет
пост упка
ликвидације, односно да није у пост упк у об устављања пословне
дјелатности;
ц) није проп устио исп унити обавезе у вези с плаћањем пензионог и и
инвалидског осигурања и здравственог осигурања у склад у с важећим
прописима у БиХ или у земљи у којој je регистрован;
д) није проп устио исп унити обавезе у вези с плаћањем директних и
индиректних пореза у склад у с важећим прописима у БиХ или у земљи у
којој je регистрован ( уколико je понуђач обвезник плаћања директних и
индиректних пореза, a уколико није онда изјава да није обвезник плаћања
директних и индиректних пореза).
У наведеном смисл у сам упознат са обавезом кандидата/пон уђача да у
сл учај у додјеле уговора достави док ументе из члана 45. Став (2) тачке a),
ц), д) Закона, на захтјев уговорног органа и у рок у којег одреди уговорни
орган сходно члан у 72. Став (3) гачка a).
Надаље изјављ ујем да сам свјестан да фалсификовање сл ужбене исправе,
односно употреба неистините сл ужбене или пословне исправе, књиге или
списа у сл ужби или пословању као да су истинити представља кривично
дјело предвиђено Кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних
података у док ументима којима се доказује лична

способност из чл. 45 Закона о јавним набавкама представља прекршај за
који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 KM до 10.000,00 KM за
понуђача (правно лице) и од 200,00 KM до 2.000,00 KM за одговорно лице
понуђача.

Такође изјављ ујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи
наведени пост упак јавне набавке сходно члан у 45. Став (6) Закона о јавним
набавкама БиХ у случај у сумње у тачност података датих путем ове изјаве
задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних
органа.
Изјаву дао:

Мјесто и дат ум давања изјаве:

Потпис и печат надлежног органа:

Анекс IV

Изјава о исп уњености услова из
преференцијалног третмана домаћег
Херцеговине" број: 103/14)

Одл уке о обавезној
("Сл ужбени Гласник

примјени
Босне и

Ja, ниже потписани ______________________ (име и презиме), са личном картом
број: _____________ издатом од ________________________________ ,у својству
представника привредног др уштва, или обрта или сродне
дјелатности, односно представника понуђача
.____________________________________________________________________________
(навести положај, назив привредног др уштва, или обрта или сродне
дјелатности, односно представника понуђача), ИД број:.__________
, чије
сједиште се налази у (град/општина), на
адреси ___________________________________________________________________
(улица и број), као понуђач у пост упк у јавне набавке
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(навести тачан назив и врст у пост упка јавне набавке),а којег проводи
уговорни орган, која je објављена на сајт у утоворног органа, под п уном
материјалном и кривичном одговорношћу дајем слиједећу изјаву/е да
понуђач има: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
a.) најмање 50% запослених који су резиденти Босне и Херцеговине.

Заокр ужити тачк у a.) уколико понуђач исп уњава услове предвиђене
Одл уком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег
("Сл ужбени Гласник Босне и Херцеговине" број:' 103/14)
Надаље изјављ ујем да сам свјестан да фалсификовање сл ужбене исправе,
односно употреба неистините сл ужбене или пословне исправе, књиге или
списа у сл ужби или пословању као да су истинити, представља кривично
дјело предвиђено Кривичним законима у БиХ.
Изјаву дао:

Мјесто и датум давања изјаве:

Потпис и печат надлежног органа:

Анекс V
ПИСМЕНА ИЗЈАВА
ИЗ ЧЛАНА 52 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Ja ниже потписани ______________________ (име и презиме), са личном картом
број:
__________ издатом од ___________________________________ , у својству
представника привредног др уштва или обрта или сродне дјелатности
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( навести положај, назив привредног др уштва или обрта или сродне
дјелатности), ИД број:___________ ,
чије
сједиште
се
налази
у
________________________ (град/општина), на адреси __________________________
(улица и број), као понуђач у пост упк у јавне набавке ______________________
_____________________________________________________________________________
(навести тачан и врст у пост упка јавне набавке), a којег проводи уговорни
орган ____________________________________
(навести тачан назив
уговорног органа), a за кој у je објављено обавјештење о јавној набавци на
сајт у уговорног органа,
у склад у са чланом 52.став (2) Закона о јавним
набавкама под п уном материјалном и кривичном одговорности
ИЗЈАВЉУЈЕМ
1) Нисам пон удио мито ни једном лиц у ук љученом у процес јавне набавке, у
било којој фази процесајавне набавке.
2) Нисам дао, нити обећао дар, или нек у др угу повластиц у сл ужбеном или
одговорном лиц у у уговорном орган у, укљ учуј ући и страно сл ужбено лице
или међународног сл ужбеника, у циљу обављања у оквир у сл ужбеног
овлаштења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од
вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посред ује при таквом
подмићивању сл ужбеног или одговорног лица.
3) Нисам дао, нити обећао дар, или нек у др угу повластиц у сл ужбеном или
одговорном лиц у у уговорном орган у, укљ учуј ући и страно сл ужбено лице
или међународног сл ужбеника, у циљу да обави у оквиру свог сл ужбеног
овлаштења радње које би требало да обавља или или се суздржава од
обављања радњи које не треба извршити.
4) Нисам био укљ учен у било какве активности које за циљ имај у кор упциј у
у јавним набавкама.
5) Нисам учествовао у било каквој радњи која je за циљ имала кор упциј у у
ток у предмета поступка јавних набавки.
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за
кривична дјела примања и давања мита и кривичног дјела против сл ужбене
и др уге одговорности и д ужности утврђене у Кривичним законима БиХ.
Изјаву дао: __________________________________
Мјесто и дат ум давања изјаве: ___________________________________
Потпис и печат надлежног органа:

______________________________

Анекс VI
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Назив понуђача: ......................................................
Понуда број: _______________________________________

ВРСТА
УСЛУГЕ

РБ

ЦИЈЕНА

ПОПУ

ЦИЈЕНА

ПДВ HA

УКУПНА

УКУПНА ЦИЈЕНА

ПОНУДЕ ЗА

СТ КОЈИ

ПОНУДЕ

ЦИЈЕНУ

ЦИЈЕНА

CA УРАЧУНА

СВЕ

ДАЈЕМО

ЗА СВЕ

ПОНУДЕ

CA

ТИМ ПОПУСТОМ

АДВОКА

HA

АДВОКА

ЗА СВЕ

УРАЧУНА

И ОБРАЧУНАТИМ

TСКЕ

ЦИЈЕНУ

ТСКЕ

АДВОКА

ТИМ

УСЛУГЕ

ПОНУДЕ

УСЛУГЕ

ТСКЕ

ПОПУСТ

ПДВ-ом ЗА СВЕ
АДВОКАТСКЕ

KOJE ЋЕ

ЗА СВЕ

KOJE ЋЕ

УСЛУГЕ

OM И

УСЛУГЕ KOJE

СЕ

АДВОКА

СЕ

KOJE

ОБРАЧУН

ВРШИТИ

ТСКЕ

ВРШИТИ

ЋЕ СЕ

АТИМ

ЗА

УСЛУГЕ

ЗА

ВРШИТ

ПДВ-ом

ТРАЈАЊА УГОВОРА
-ГОДИНА ДАНА ОД

ЋЕ СЕ ВРШИТИ ЗА
ВРИЈЕМЕ

ВРИЈЕМЕ

KOJE ЋЕ

ВРИЈЕМЕ

И ЗА

ЗА СВЕ

ТРАЈАЊА

СЕ

ТРАЈАЊА

ВРИЈЕМ

АДВОКА

ДАНА ПОТПИСИ

УГОВОРА-

ВРШИТИ

УГОВОРА

Е

ТСКЕ

ВАЊА УГОВОРА

ГОДИНА

ЗА

-ГОДИНА

ТРАЈАЊ

УСЛУГЕ

(ИЗР АЖЕН А У KM)

ДАНА ОД

ВРИЈЕМЕ

ДАНА ОД

A

KOJE ЋЕ

ИСКАЗАНА HA

ДАНА

ТРАЈАЊА

ДАНА

УГОВОР

СЕ

ПОТПИСИ

УГОВОРА

ПОТПИС

А-

ВРШИТИ

ВАЊА

-ГОДИНА

ИВАЊА

ГОДИНА

ЗА

УГОВОРА

ДАНА

УГОВОРА

ДАНА

ВРИЈЕМЕ

(БЕЗ

ОД ДАНА

CA

од

ТРАЈАЊА

ПДВ-А)

ПОТПИС

УКЉУЧ

ДАНА

УГОВОРА

ИВАЊА

ЕНИМ

ПОТПИ

-ГОДИНА

УГОВОРА

ПОПУСТ

СИВАЊ

ДАНА ОД

OM

A

ДАНА

(БЕЗ
ПДВ-А)

(БЕЗ

УГОВОР

ПОТПИС

ПДВ-А)

А (СА

ИВАЊА

(ИЗР АЖЕ

УРАЧУН

УГОВОРА

HA У KM)

АТИМ

(ИЗР АЖЕ

ПОПУС

НАУ KM

МЈЕСЕЧНОМ НИВОУ

TOM)
(ИЗРАЖ
ЕНАУ
KM
1 ПРУ
ЖАЊЕ
УСЛУ
ГА ИЗ
Т Е ХН
ИЧКЕ
СПЕЦ
ИФИ
КАЦИ
JE

Потпис понуђача:

Анекс VII

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информација која je
Бројеви
повјерљива
страница с
тим
информација
ма у пон уди

Потпис и печат добављача

Разлози за
повјерљивост
тих
информација

Временски период
у којем ћ е те
информације бити
повјерљиве

