
 
 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
 

881-1-3-51-3-20/22
 
 
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН
 
 
I 1. Подаци о уговорном органу
 

Назив ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК

ИДБ/ЈИБ 4400646560007

Контакт особа/Служба за контакт Славица  Ашоња

Адреса А. Карађорђевића бр. 4

Поштански број 71360 Хaн Пиjeсaк (сп бл)

Општина/Град Хaн Пиjeсaк

Телефон (057) 557-108

Факс (057) 557-285

Електронска пошта javne.nabavke@hanpijesak.org

Интернет адреса www.hanpijesak.org

 
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће
 

Као под I 1.

 
I 4. Адреса за додатне информације
 

Као под I 1.

 
I 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност
 
I 5.а. Врста
 

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

 
I 5.б. Ниво
 

Општински ниво (РС),Хaн Пиjeсaк

 
I 5.ц. Дјелатност
 

Адреса: Maršala Tita 9a/I
Телефон: (033) 251-590
Факс: (033) 251-595
Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba
Wеб: https://www.ejn.gov.ba

Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:16.11.2022. u 10:19
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Извршна власт
 
I 6. Заједничка набавка
 

Не

 
I 7. Набавка у име других уговорног органа?
 

Не

 
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА
 
 
II 1. Врста уговора
 

Радови, Изградња цијеле грађевине или њених дијелова, грађевинарство, Изградња зграда и грађевински радови

 
II 2. Подјела на лотове
 

Не

 
II 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?
 

Не

 
II 4. Опис
 
II 4.а. Назив предмета уговора
 

Реконструкција, рестаурација и адаптација Љетне резиденције краља Александра Карађорђевића у Хан Пијеску Фаза I

 
II 4.б. Кратак опис предмета уговора
 

Реконструкција, рестаурација и адаптација Љетне резиденције краља Александра Карађорђевића у Хан Пијеску,
Фаза I
Фаза I обухвата грубе грађевинске и грађевинско-занатске радове објекта, и то:
I Припремни радови
II Радови на рушењу и демонтажи
III Земљани радови
IV Бетонски и армирано-бетонски радови
V Армирачки радови
VI Зидарски радови
VII Изолатерски радови

 
II 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)
 

Главни рјечник
Код Опис

Главни предмет 45262690-4 Обнављање трошних зграда
Додатни предмет(и) 45262700-8 Адаптација зграда

 
II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци
 
II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?
 

Не
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II 6. Укупна количина или обим уговора
 

Наведено у тендерској документцији

 
II 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ
 

570000,00

 
II 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова
 

Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића у Хан Пијеску

 
II 9. Трајање уговора или рок извршења
 

180 дана

 
ОДЈЕЉАК III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
 
III 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?
 

Да.
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

 
III 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?
 

Да.
Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

 
III 3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе
 

Као у ТД доступној на Порталу јавних набавки.

 
III 4. Ограничења за учешће
 

Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани детаљно у тендерској
документацији.

 
III 5. Способност за обављање професионалне дјелатности
 

Понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке. Понуђачи требају у
понуди доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој су
регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да
обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке.

 
III 6. Економска и финансијска способност
 

У смислу eкoнoмскe и финaнсиjскe спoсoбнoсти понуђача, у склaду сa члaнoм 47. Зaкoнa, пoнудa ћe бити oдбaчeнa
aкo пoнуђaч нe испуни сљeдeћe минимaлнe услoвe:
а) да главни рачун понуђача није био блокиран 7 дана или дуже у континуитету или 15 дана укупно у току последњих
6 мјесеци;
б) да су остварили позитивне резултате пословања у 2019, 2020. и 2021. години.

 
III 7. Техничка или професионална способност
 

У смислу техничке и професионалне способности понуђача у складу са чланом 48. Закона, понуђачи требају испунити
сљедеће минималне услове:
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а) Успјешна реализација најмање једног уговора, чији је карактер и комплексност исти или сличан онима који се
односе на предметну набавку, чија је вриједност најмање у висини процијењене вриједности јавне набавке, за
период не дужи од 3 (три) године (рачунајући од дана достављања понуде) или од датума регистрације, односно
почетка пословања ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од 3 (три) године;
б) Да понуђач има имплементиран систем управљања квалитетом у складу са међународним стандардом ISO
9001:2015, систем управљања животном средином у складу са међународним стандардом ISO 14001:2015 и систем
управљања здрављем и безбједношћу на раду у складу са међународним стандардом ISO 45001:2018.

 
III 9. Резервисан уговор
 

Не

 
III 10. Посебни услови за уговоре о радовима
 
III 10.а. Извођење радова ограничено за одређену професију
 

Да

 
III 10.а-1. Упута на одговарајући закон, други пропис или управну одредбу
 

Изабрани понуђач је дужан у року од 7 (седам) дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача
доставити лиценцу о испуњености услова високоградње - овјерена копија за понуђача или групу понуђача, издате од
стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, а за извођење
грађевинских радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Републике Српске на основу Закона о уређењу простора и грађењу РС и Правилника о
условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу.

 
III 10.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извођењe радова
 

Не

 
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК
 
 
IV 1. Врста поступка
 

Отворени поступак

 
IV 2. Критеријуми за додјелу уговора
 

Најнижа цијена

 
IV 3. Рок за преузимање тендерске документације
 

01.12.2022.

 
IV 4. Провођење поступка електронским путем?
 

Не

 
IV 5. Да ли се намјерава користити е-аукција?
 

Да

 
IV 6. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?
 

Не
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IV 7. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће
 

Датум и вријеме 13.12.2022. 12:00

 
IV 8. Рок за отварање понуда
 

Адреса и мјесто Општина Хан Пијесак, А. Карађорђевића 4, 71360 Хан Пијесак, Сала за
сједнице

Датум и вријеме 13.12.2022. 12:30

 
ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 

Тендерска документација је доступна у систему "е-набавке" и могу је преузети сви регистровани понуђачи у
наведеном систему. Да би учествовали у поступку јавне набавке, понуђачи морају преузети тендерску документацију
из наведеног система.
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