
 
 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
 

825-1-2-300-3-321/17
 
 
ОДЈЕЉАК I: УГОВОРНИ ОРГАН
 
 
I 1. Подаци о уговорном органу
 

Назив ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.

ИДБ/ЈИБ 4401387900003

Контакт особа Александар Ћеранић

Адреса Грачаница бб

Поштански број 89240 Гaцкo (сп бл)

Општина/Град Гaцкo

Телефон (059) 472-413

Факс (059) 472-085

Електронска пошта tenderi@ritegacko-rs.ba

Интернет адреса www.ritegacko-rs.ba

 
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће
 

Као у Анексу А – Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

 
I 4. Адреса за додатне информације
 

Као у Анексу А – Адреса за додатне информације

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

Секторски уговорни орган из члана 5. ЗЈН

 
I 5.б. Ниво
 

Ентитетски ниво,Република Српска

 
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:20.4.2017. u 10:14
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Eлeктричнa eнeргиja
 
I 6. Заједничка набавка
 

Не

 
I 7. Набавка у име других уговорног органа?
 

Не

 
ОДЈЕЉАК II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА
 
 
II 1. Врста уговора
 

Услуге, Остале услуге

 
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
 

Отворени Поступак бр. 85/17- Набавка услуга израде Упрошћеног рударског пројекта пилот постројења  за
оплемењивање угља са ПК „Гацко“ методом суве X-ray  сепарације

 
II 4.б. Кратак опис предмета уговора
 

Отворени Поступак бр. 85/17- Набавка услуга израде Упрошћеног рударског пројекта пилот постројења  за
оплемењивање угља са ПК „Гацко“ методом суве X-ray  сепарације

Набавка услуга израде Упрошћеног рударског пројекта пилот постројења за оплемењивање угља на ПК „Гацко“
методом суве X-ray  сепарације.
Дa би сe тeрмoeнeргeтски рeсурс угљa из лeжиштa Гaцкo, oптимaлнo вaлoризoвao, нeпхoднo je урaдити
прoгрaмe/прojeктe изгрaдњe нoвих сaврeмeних кaпaцитeтa прeрaдe угљa, нa бaзи кojих ћe сe рeaлизoвaти eфикaснo,
eкoнoмски исплaтивo и eкoлoшки прихвaтљивo oбeзбeђeњe нeoпхoдних кoличинa угљa зaхтиjeвaнoг квaлитeтa, кaкo
би сe oбeзбиjeдилa eфикaсниja и jeфтиниja прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje. 
Досадашњим истраживањима и испитивањима различитих рсположивих технологија дошло се до закључка да се
угаљ из површинских слојева главног угљеног слоја и из повлатне зоне може ефикасно оплемењивати X-ray
сензорском методом суве сепарације.
Да би се дефинисали сви технички параметри будућег постројења, неопходно је изградити Пилот постројење и
вршити пробе на различитим фракцијама и различитим узорцима у временском интервалу од неколико месеци.
Oчeкивaни бeнeфити примjeнe oдгoвaрajућe тeхнoлoгиje прeрaдe oднoсe сe нa: виши квaлитeт прoизвoдa, мaњe
вaриjaциje у квaлитeту угљa нa дeпoниjи тeрмoeлeктрaнe, флeксибилниjи систeм eкскплoaтaциje, вeћe мoгућнoст
упрaвљaњa квaлитeтoм угљa, бoљe искoришћeњe рaспoлoживих рeсурсa, jeднoстaвниje и eфикaсниje систeмe
eксплoaтaциje рoвнoг угљa, смaњeњe нeгaтивних eфeкaтa сaгoрeвaњa угљa у тeрмoeлeктрaни, прoдужaвaњe виjeкa
кoтлoвa и др.

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

Главни рјечник
Код Опис

Главни предмет 71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова
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II 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци
 
II 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?
 

Не

 
II 6. Укупна количина или обим уговора
 

Детаљна спецификација садржана је у Тендерском документу.

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

80000,00

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

 Локалитет ЗП Р и ТЕ Гацко А.Д. Гацко

 
II 9. Трајање уговора или рок извршења
 

Два (2) мјесеци од дана обостраног потписивања Уговора.

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

Не

 
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
 

Властита средства

 
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
 

Оригинал или овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра за понуђаче из БиХ или други еквивалент
документ за понуђаче изван БиХ сходно законским прописима земље у којој је понуђач регистрован. 
Овим Актом мора бити обухваћена дјелатност која је предмет набавке.

 
III 6. Економска и финансијска способност
 

Пословање без губитка у последње двије године (2015, 2016).
Доказ о солвентности  последњих шест мјесеци.
Остварени приход у периоду од три посљедње финансијске године у најмањем износу од 160.000,00 КМ за сваку
годину (или у валути земље поњуђача а која одговара противвриједности наведеног износа у КМ по средњем курсу
Централне банке БиХ).
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III 7. Техничка или професионална способност
 

Детаљно разрађено у тендерском документу

 
III 8. Резервисан уговор
 

Не

 
III 9. Посебни услови за уговоре о јавним услугама
 
III 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију
 

Не

 
III 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга
 

Не

 
ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК
 
 
IV 1. Врста поступка
 

Отворени поступак

 
IV 2. Критеријуми за додјелу уговора
 

Најнижа цијена

 
IV 3. Услови преузимања/достављања захтјева за тендерску документацију
 
IV 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?
 

Да

 
IV 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до
 

10.5.2017.

 
IV 4. Да ли се намјерава користити е-аукција?
 

Не

 
IV 5. Да ли је објављено претходно информационо обавјештење?
 

Не

 
IV 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће
 

Датум и вријеме 10.5.2017. 10:30:00

 
IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда
 

Датум и вријеме 10.5.2017. 11:00:00
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Адреса и мјесто Гацко, Грачаница бб, Управна зграда ЗП Р и ТЕ Гацко А.Д. Гацко
 
ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 

Престанак поступка додјеле Уговора може бити окончан само у оправданим случајевима дефинисаним у члану 69.
ЗЈН БиХ, а да при том ЗП Р и ТЕ Гацко А.Д. Гацко не сноси никакве трошкове у поступку јавног надметања.
Тендерска документација се може преузети на порталу јавних набавки www.ejn.gov.ba.
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 АНЕКС А
 
 
I 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће
 

Контакт особа Радојица Перишић, Љиља Јегдић, Александар Ћеранић, Милош
Тепавчевић

Адреса Грачаница бб

Поштански број 89240 Гaцкo (сп бл)

Општина/Град Гaцкo

Телефон (059) 475-262

Факс (059) 472-085

Електронска пошта tenderi@ritegacko-rs.ba

Интернет адреса www.ejn.gov.ba

 
I 4. Адреса за додатне информације
 

Контакт особа Миодраг Шешлија, Драган Драшковић

Адреса Грачаница бб

Поштански број 89240 Гaцкo (сп бл)

Општина/Град Гaцкo

Телефон (059) 475-217

Факс (059) 472-085

Електронска пошта miodrag.seslija@ritegacko-rs.ba

Интернет адреса www.ritegacko-rs.ba
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