ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК
Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Број: 150-3/21
Датум: 15.01.2020. године

ПРЕДМЕТ: Позив за доставу понуда за додјелу уговора по посебном режиму за услуге из Анекса II дио
Б Закона о јавним набавкама БиХ (Сл.лист БиХ 39/14)

Поштовани!
Позивамо Вас да оставите понуду по посебном режиму за услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним
набавкама БиХ. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 8. Закона о јавним
набавкама (Сл. гласник БиХ 39/14) и Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II
дио Б Закона о јавним набавкама БиХ (СЛ. гласник БиХ бр.104/14).
1) Назив уговорног органа
ЈЗУ Болница Зворник
2) Опис предмета јавне набавке:
Услуга - Осигурање од професионалне одговорности љекара специјалиста и субспецијалиста на суму
осигурања по осигураном случају од 100.000,00КМ за 26 љекара специјалиста и субспецијалиста.
Процјењена вриједност набавке: 25.000,00КМ
Редни број у Плану јавних набавки: 88
ЈНЈР: 66516000-0
3) Критеријум за избор понуде
Најнижа цијена
4) УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
4.1
У складу са чланом 44. Закона, понуђачи требају испуњавати сљедеће услове:
a)
Да нема сметњи за њихово учешће у смислу одредби члана 45. Закона о јавним набавкама;
b)
Морају имати право на обављање професионалне активности и/или бити регистровани у
релевантним професионалним или трговачким регистрима;
c)
Њихово економско и финансијско стање треба гарантовати успјешну реализацију уговора;
d)
Њихова техничка и професионална способност треба гарантовати успјешну реализацију
уговора.
4.2
a)

b)

У складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, понуда се одбацује ако је понуђач у некој
од сљедећих ситуација:
у кривичном поступку је осуђен правноснажном пресудом за кривична дјела организованог
криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и
Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
под стечајем је или је предметом стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о
потврди стечајног плана или је предметом ликвидацијског поступка, односно у поступку је

c)

d)

4.2.1

обустављања пословне дјелатности, у складу важећим прописима у Босни и Херцеговини или
земљи у којој је регистрован;
није испунио обвезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог
осигурања, у складу важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој
је регистрован;
није испунио обвезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза, у складу важећим
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован.
Понуда се одбија ако је кандидат/понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен
у периоду од 3 (три) године прије почетка поступка, који уговорни орган може доказати на било
који начин, нарочито значајни и/или недостатци који се понављају у провођењу битних захтјева
уговора који су довели до његовог пријевременог раскида (нпр. доказ о пријевременом
раскиду ранијег уговора због неиспуњења обавеза у складу са Законом о облигационим
односима), настанка штете (правноснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претприо
уговорни орган) или других сличних посљедица због намјере или немара привредног субјекта
одређене тежине.

4.3 Понуђачи могу доказати да се ниједан случај наведен у тачки 4.2 не односи на њих, а у вези члана
45. Закона о јавним набавкама, достављањем Изјаве овјерене од стране надлежног органа.
Надлежни орган за овјеру наведених изјава је орган управе или нотар. Изјаву даје особа која је по
Закону овлаштена за заступање привредног субјекта, односно понуђача. Изјава не смије бити
старија од дана објаве обавјештење о набавци на порталу јавних набавки.
4.3.1 У случају додјеле уговора, изабрани понуђач је дужан, у року од 5 календарских дана од дана
запримања обавјештења о резултатима поступка, на Протокол Предузећа у оригиналу или
овјереној копији од стране надлежне институције доставити сљедеће документе:
a)
увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена правноснажна
пресуда којом је осуђен за кривично дјело учествовања у криминалној организацији, за
корупцију, превару или прање новца; или у случају физичког лица као предузетника дужан је
доставити увјерење које гласи на име власника-предузетника.
b)
увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат/понуђач којим
се потврђује да није под стечајем нити је предметом стечајног поступка, да није предмет
ликвидацијског поступка, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности; или
у случају физичког лица као предузетника дужан је доставити увјерење од надлежног органа
управе да није у поступку обустављања пословне дјелатности
c)
увјерења надлежних институција којима се потврђује да је кандидат/понуђач измирио
доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензионо и инвалидско осигурање и
здравствено осигурање; или у случају физичког лица као предузетника потврда надлежне
пореске управе да измирује доприносе за пензионо-инвалидско осигурање и здравствено
осигурање за себе и запослене (уколико има запослених у радном односу),
d)
увјерења од надлежних институција да је кандидат/понуђач измирио доспјеле обвезе у вези с
плаћањем директних и индиректних пореза; или у случају физичког лица као предузетника
потврда надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе као физичко лице
регистровано за самосталну дјелатност.
4.3.2 Наведени документи из тачке 4.3.1. морају бити достављени у затвореној коверти са навођењем
назива и интерног броја набавке за коју се доставља документација. Докази које је дужан
доставити изабрани понуђач из тачке 4.3.1 под а.), б.), ц.), и д.) се морају односити на период
најкасније на дан достављања понуде, а сама потврда/увјерење може бити издата и након дана
доставе понуде, у противном ће се сматрати да је изабрани понуђач дао лажну изјаву. Докази који
се достављају морају бити оригинали или овјерене копије, с тим да датум издавања оригинала не
може бити старији од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде, и исти се не смију
односити на период након доставе понуде (потврда/увјерење вези члана 45. Закона о јавним
набавкама).
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4.4
НАПОМЕНА:
Понуђач може уз Изјаву у вези члана 45. Закона о јавним набавкама тј. уз своју понуду, одмах
доставити и тражене доказе који су наведени у Изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног
достављања доказа ако буде изабран.
 Ако уговорни орган има сумње о постојању околности које су наведене, обратиће се
надлежним органима у циљу прибављања потребних информација у предметном поступку,
 Уколико се ради о заједничком наступу, лична ситуација односно околности за искључење се
утврђују за сваког члана појединачно, односно сваки члан групе понуђача мора испуњавати све
услове у моменту предаје понуде уговорном органу.
 Уколико понуђач дио уговора даје подуговарачу тада се околности за искључење, односно
лична ситуација утврђује и за подуговарача,
 Као доказ за испуњавање услова из става ц) и д) тачке 4.3.1 прихвата се и споразум понуђача с
надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одложеном плаћању
обвеза понуђача по основи пореза и доприноса и индиректних пореза, уз потврду пореских
органа да понуђач измирује своје репрограмиране обвезе по предвиђеној динамици.
 За кандидате/понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине није неопходна посебна
надовјера докумената који се захтјевају.
4.5



4.6





Понуђачи сходно члану 46 ЗЈН-а БИХ (способност обављања професионалне дјелатности)
морају задовољити следеће минималне услове:
Понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке у
одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој су регистровани.
Понуђачи морају имати пословну јединицу у сједишту уговорног органа
Понуђачи морају имати дозволу за рад
Потребни докази у циљу оцјене способности обављања професионалне дјелатности
(условима из тачке 4.5 Тендерске документације):
Извод из Судског регистра или документ који је еквивалентан изводу из судског регистра
односно посебна изјава или потврда надлежног органа којом се доказује њихово право да
обављају професионалну дјелатност, све према важећим прописима земље сједишта
понуђача/земље у којој је регистрован понуђач,
Доказ о посједовању судски регистроване пословне јединице у сједишту Уговорног органа, а
због ефикаснијег пословања и брже коресподенције (доказ овјерен Извод из Судског регистра
из суда у коме се види регистрована пословна јединица у Зворнику).
Рјешење или дозволу за рад издату од Агенције за осигурање Републике Српске или Агенције
за надзор осигурања Федерације БиХ.

Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије, с тим да датум издавања
оригинала не може бити старији од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде.
4.6.1 НАПОМЕНА:
Уколико се ради о заједничком наступу, способност обављања професионалне дјелатности се утврђују
за сваког члана појединачно, односно сви чланови групше понуђача заједно морају бити регистровани
за обављање дјелатности која је предмет набавке или за дио предмета набавке.
4.7

Понуђачи сходно члану 47. ЗЈН-а БИХ (Економска и финансијска способност понуђача) морају
задовољити следеће минималне услове:
a) Понуђачи морају имати трансакциони рачун отворен код пословне банке који није био
блокиран у протеклих 6 мјесеци,
b) Позитиван пословни резултат у посљедње три пословне године (2017, 2018, 2019),
c) Остварену стопу ефикасности у исплати одштетних захтјева (број исплаћених од укупно
ријешених одштетних захтјева / број ријешених одштетних захтјева укључујћи и број
неисплаћених ријешених захтјева из претходног периода ) минимално 100% за 2017, 2018 и
2019. годину.
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d) Остварену просјечну стопу ефикасности у рјешавању одштетних захтјева (укупно ријешени и
одбијени одштетни захтјеви / број пријављених штета у текућем обрачунском периоду)
минимално 99% за 2017, 2018 и 2019. годину (просјечна стопа за три године ).
e) Остварену просјечну стопу ефикасности у исплати одштетних захтјева за врсте осигурања 13Осигурање од опште грађанске одговорности (број исплаћених од укупно ријешених
одштетних захтјева / број ријешених одштетних захтјева укључујћи и број неисплаћених
ријешених захтјева из претходног периода) минимално 100% за 2017, 2018 и 2019. годину
(просјечна стопа за три године)
f) Остварену просјечну стопу ефикасности у рјешавању одштетних захтјева за врсте осигурања
13-Осигурање од опште грађанске одговорности (укупно ријешени и одбијени одштетни
захтјеви / број пријављених штета у текућем обрачунском периоду) минимално 100% за 2017,
2018 и 2019. годину (просјечна стопа за три године)
4.8
-

Потребни докази у циљу оцјене економске и финансијске способности понуђача:

достављених обичних копија сљедећих докумената:
Потврда пословне банке којим се доказује да у задњих 6 мјесеци главни рачун понуђача није
био блокиран. Ова Потврда не смије бити старија више од 30 дана од дана достављања понуде,
Финансијске извјештаје за 2017, 2018 и 2019 годину у скалду са МРС/МСФИ
Потврда Агенције за осигурање Републике Српске или Агенције за надзор осигурања
Федерације БиХ о оствареној стопи ефикасности у исплати одштетних захтјева и стопи
ефикасности у рјешавању одштетних захтјева

Појашњење:






за понуђаче из Републике Српске: стопа ефикасности у исплати одштетних захтјева = број
исплаћених од укупно ријешених захтјева и број ријешених одштетних захтјева, укључујући
и број неисплаћених ријешених захтјева из претходног периода.
за понуђаче из Републике Српске: стопа ефикасности у рјешавању одштетних захтјева =
укупно ријешени и одбијени одштетни захтјеви и број пријављених штета у текућем
обрачунском периоду;
за понуђаче из Федерације БиХ: стопа ефикасности у исплати одштетних захтјева =
исплаћене/обрађене штете.
за понуђаче из Федерације БиХ: стопа ефикасности у рјешавању одштетних захтјева =
ријешене/пријављене штете.

4.8.1

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је у року од 5 календарских дана
од дана запримања обавјештења о резултатима поступка, на Протокол Предузећа у оригиналу
или овјереној копији, доставити оригинале или овјерене копије докумената којим доказује
економску и финансијску способност. Документи морају бити достављени у затвореној коверти
са навођењем назива и интерног броја набавке за коју се доставља документација.

4.8.2
-

НАПОМЕНА:
Уколико се ради о заједничком наступу, економско-финансијска способност се доказује
кумулативно.
Понуђач може уз Изјаву у вези члана 47. Закона тј. уз своју понуду, одмах доставити и тражене
доказе који су наведени у Изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања
доказа ако буде изабран.

-
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4.9

Понуђачи сходно члану 50. ЗЈН-а БИХ (Техничка и професионална способност) морају
задовољити следеће минималне услове:

За Осигурање љекара од професионалне одговорности
Успјешно искуство у реализацији најмање по једног извршеног Уговора на услугама осигурања љекара
од професионалне одговорности у свакој од последње 3 године (за сваку годину по један Уговор
минималне вриједности 24.000,00КМ), или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако
је понуђач регистрован, односно почео да ради прије мање од три године., минималне финансијске
вриједности 24.000,00КМ без ПДВ-а по појединачном уговору, (минимална финансијска вриједност
једног уговора мора бити 24.000,00 КМ без ПДВ-а, а не збир више уговора);
Доказ о уредно извршеном послу/уговору из предходног ставе је овјерена и протоколисана потврда
Уговорног органа за сваки уговор посебно.
4.10 Ако је период од регистрације/оснивања понуђача краћи од периода за који уговорни орган
захтијева изјаве и документе који се односе на економско и финансијско стање и техничку
професионалну способност понуђача, понуђач треба доставити документе само за период од
своје регистрације/оснивања.
5) Период важења понуде - 30 дана
6) Начин и услови плаћања - одложено плаћање у року од 60 дана по испостављању фактуре .
7) Начин достављања понуде: Понуђач ће доставити једну понуду у оригиналу, на адресу ЈЗУ
Болница Зворник ул. Симе Перића бр. 2, у запечаћеној коверти са назнаком: Понуда за поступак бр.
150/21 – Не отварати до 01.02.2021. године у 11:00 сати. Понуда са печатом и потписом треба бити
запечаћена у непровидној коверти на којој ће бити назначено: назив и адреса уговорног органа,
назив и адреса понуђача.
8) Период на који се закључује уговор: 1 година од дана закључења уговора.
9) Крајњи рок за достављање понуде: 01.02.2021. године, до 10:50 часова.
10) Преузимање документације: Документација се преузима са сајта болнице:
www.bolnicazvornik.com уз обавезно обавјештење уговорног органа да је иста преузета. Понуђачи
који преузму документацију, а не обавјесте уговорни орган о томе, не могу учествовати у поступку
набавке и њихове понуде неће бити разматране.
Обавјештење се може доставити на факс 056/211-110 или на email: obzv5@teol.net
Контакт особа, број телефона:
Саша Марковић дипл. ецц.
Телефон:056/211-116
Факс:056/211-110
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ

Назив понуђача:______________________
Понуда бр. __________________________

Назив услуге

Јединична цијена

Укупна цијена

Услуга одговорности из дјелатности љекара:
Љекари специјалисти и субспецијалисти на суму
осигурања по осигураном случају од 100.000,00КМ за 26
љекара специјалисту и субспецијалисту

М.П.

Потпис одговорног лица
_____________________
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