А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA
Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)/55/226-460 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com
Ж.Р: 554-001-00004606-37 (Pavlović International bank, а.д. Бијељина)
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Одјељење набавке

У складу са чланом 90, а у вези са чланом 10, став 1, тачка ц) Закона о јавним набавкама
(„Сл. гл. БиХ“, број 39/14) доставља се
ПОЗИВ
за пружање услуге израда Извјештаја о имплементацији Акционог плана за заштиту
животне средине и социјална питања (ЕСАП) о усклађености рада Постројења за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ-а) са захтјевима ЕБРД-а (усклађеност са Европским
стандардима)
Овим позивом Вас позивамо да доставите понуду за пружање услуге израда Извјештаја о

имплементацији Акционог плана за заштиту животне средине и социјална питања
(ЕСАП) о усклађености рада Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ-а) са
захтјевима ЕБРД-а (усклађеност са Европским стандардима), укључујући и независну
верификацију истог за потребе А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.
Законски основ за провођење поступака јавне набавке представља члан 90. Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл. гл. БиХ“, број 39/14).
1. Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
Адреса: Хајдук Станка 20
ИДБ/ЈИБ: 4(400307860000)
Телефон: 055-226-460
Факс: 055-226-462
Веб адреса: www.bnvodovod.com
Позив је објављен на веб страници Друштва www.bnvodovod.com за све заинтересоване
понуђаче.
2. Опис предмета набавке и техничке спецификације:
2.1. Предметна набавка се односи на услугу израде Извјештаја о имплементацији
Акционог плана за заштиту животне средине и социјална питања (ЕСАП) о усклађености
рада Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ-а) са захтјевима ЕБРД-а
(усклађеност са Европским стандардима), укључујући и независну верификацију истог за
потребе А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина. У Извјештај би требало укључити
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преглед статуса имплементације ЕСАП-а и независне провјере утицаја објеката на
животну средину који би требало да задовоље ЕБРД-ове критеријуме. Коначни Извјештај
ће се доставити на енглеском и српском језику. У понуди треба бити исказана
методологија извјештавања, извјештајне форме и нацрт обима извјештаја.
Рок извршења услуге: 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора.

ЈРЈН: 90711400-8 Услуге процјене утицаја на животну средину
3. Процијењена вриједност набавке: 14.000,00 КМ без ПДВ-а
4. Начин достављања понуде:
4.1. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда и преговора
Уговорни орган: А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
Улица и број: Хајдук Станка, 20
Сала број: 19
4.2. Понуде доставити на протокол уговорног органа до 04. августа 2017. године до 10:00
часова.
Датум и вријеме преговарања: 04. августа 2017. године у 11:00 часова.
5. Услови и докази за квалификацију:
5.1. У сврху доказивања способности за обављање професионалне дјелатности понуђача
/добављача је дужан доставити тражене документе према члану 46. Закона о јавним
набавкама БиХ како слиједи:
5.1.1. Копију извода о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим
регистрима земље у којој је регистрован или да достави посебну изјаву или потврду
надлежног органа којом се доказује његово право да обавља професионалну дјелатност,
која је у вези са предметом набавке.
5.1.2. Копију Увјерења /Потврде о регистрацији обвезника пореза на додатну вриједност
(ПДВ број) или Изјаву уколико није обвезник којом потврђује да није порески обвезник
индиректних пореза.
5.2. У сврху доказивања техничке и професионалне способности, понуђач је дужан
доставити тражене документе према члану 50. Закона о јавним набавкама БиХ како
слиједи:
5.2.1. Општу изјаву о способности понуђача која ће нагласити његово искуство на
сличним задацима, посебно у вођењу ревизије објеката за третман отпадних вода у складу
са ЕБРД-ом и/или међународним стандардима.
5.2.2. Доказ о осигурању квалитета и процедуре контроле (ИСО 9001).

ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА
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Што се тиче дисквалификације по основу сукоба интереса или корупције понуђач треба
доказати да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама наведеним у члану
52. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ, те да се наведено не односи на њега, доказ
који се тражи:
Изјава у вези члана 52. став 2. ЗЈН у форми и на начин који прописује Агенција
подзаконским актом, овјерена код надлежног органа јединице локалне самоуправе или
јавног нотара или других надлежних државних органа.
6. Критериј за оцјену понуда
6.1. Критериј за оцјену понуда је понуда са најнижом цијеном.
7. Период на који се закључује уговор
7.1. Уговор се закључује за једнократно извршење конкретне услуге.
8. Контакт-особа, број телефона и адреса електронске поште:
8.1. Милан Панић, 055-226-460 локал 80, milan.panic@bnvodovod.com
Службена забиљешка:
Сачинила: ________, Данијела Плакаловић, дипл. правник, сарадник за набавке, Одјељење за набавке;
Контролисао:__________, Срђан Љубоја, дипл. економиста, шеф Одјељења набавке.

Број: 2021-2/17

Дана, 01. августа 2017. године
Бијељина

РУКОВОДИЛАЦ
__________________________
Милан Панић, мр економије
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